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ТГередне слово. 
На отсїм випуску кінчу друк матеріалів до демонольоґії. Се 

одначе не значить, що вони вже всі записані й видані, чого дока¬ 
зом не тілько три оповідана, видруковані в додатку, але й те, що 
вже по скінченю друку дістав я нові записи. Я відкладаю їх на 
бік, ачей колись хтось займеть ся дальшою їх публїкаціею, при¬ 
збиравши нові матеріали, яких богацтво між народом незвичайно 
велике. Не потрібую окремо зазначувати їх вагу для науки, бо вже 
те саме, що вони належать до культурних пережитків, говорить 
про їх значінв. 

На сей випуск зложили ся записи 23 осіб так, як на попе- 
редний, при чім у попереднім один запис був невідомого запису¬ 
вача, а один понад се узятий з часописи без імени записувача. 

У сім випуску приходять деякі імена записувачів, яких не було 
у першім і навпаки. Наведу тут статистику записів, при чім для 
порівнаня втягаю й перший випуск. 

І. Волошинськии. 

М. Капій. 
М. Динарів. 

О. Деревянка . 
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Складаючи всїм записувачам подяку, прошу й на далї запи¬ 
сувати матеріали та надсилати їх на адресу ЕтноґраФІчної Комісії, 
бо Фолькльор така наука, в якій лише спільними силами і спіль¬ 

ною працею одиниць можна дійти до поважних результатів. 

Володимир Гнатюк. 



Останки передхристіянського релігійного 
світогляду наших предків. 

II. 

42. Душ а. 

У народа нема ясного погляду на те, звідки береть ся душа; одні 
думають, що душа бере початок від матери немовляти і в той час ухо¬ 

дить у тільце, коли немовля перший раз порушить ся; другі думають, 
що душа походить від Бога, але де ті душі пробувають, що мають 
прийти на сей світ, се нікому не відоме (II. Йванові, Очеркі, ст. 2). 

Нема також ясного погляду на місце пробувана душі в людськім 
тілі. Одні думають, що душа сидпть у голові або в ямці під шиєю (А. 
Онищук, Матеріали, ст. 47), инші що в крови, грудях, у животі, пе¬ 

чінці, горлі або під правою пахою (II. Йванові, Очеркі, ст. 4). Коли 
чоловік умирає, тоді душа покидає тіло. Вона виходить крізь тїмя, яке 
тоді' отвираєть ся і якби хто тримав руку на тїменп, то чув би, як 
душа йде; по виході душі тїменеві кости замикають ся знов. Може ви¬ 
ходити душа також ротом у виді пари, а як чоловіка вішають, то ви¬ 

ходить куди інде (А. Онищук, Матеріали, ст. 47). 
Вигляд душі може бути ріжпородний. Звичайно представляють собі 

душу, як маленького чоловічка з чистим та прозорим тілом, або як ди¬ 
тину з крильми (II. Чубинскій, Труди, І, 149). Може иоявляти ся од¬ 
наче в ріжних видах, прим, білого ягняти, золотої птички, пчоли, мухи, 

або пари (А. Онищук, Матеріали, ст. 47; П. Йванові, Очеркі, ст. 3). 

Душа звязана тісно з чоловіком; вона живить ся так, як чоловік, 

але пе стравами, лише парою, що йде з них, росте разом із чоловіком, 
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відчуває горячо й зимно, біль і радість, терпить і тішить са і т. д. 

(П. Йванові, Очеркь, ст. 4). По сяерти чоловіка затримує свій давний 
вигляд і жиє далі так, як за його жптя (ташже, ст. 9). Може одначе за 
гріхи прибирати ипший вигляд, зглядно переходити в ріжпі звірі, прим, 

пса, безрогу, муху, осу (яка провина, така покута); коли чоловік курить 
люльку в неділю до служби божої, то його душа перейде в кінську го¬ 

лову і буде у млацї покутувати; як плював при куреню, то й там буде 

душа слинити. За нечистоту переходить душа у безрогу або шкапу. 

Коли в першу, то добре, бо швидко спокутуєть ся; свиня пожиє з чо¬ 

тири роки, її заріжуть і душа свобідна; у шкапі ж мусить довго біду¬ 

вати (А. Онищук, Матеріали, ст. 49). 

За жптя чоловіка душа тримаєть ся його постійно. Покидає його 

лише у снї. Коли чоловік спить, а йому снить ся, що він пробував 
десь далеко від свого місця побуту, то його душа дійсно там є, а тіло 
лежить на тім місци, де чоловік ляг спати. У „непростих* людий, прим, 

відьм, душа відлучаєть ся від тіла також у снї і йде на „герц*. Через 
се коли би тіло відьми в часі спу обернув головою туди, де воно лежало 

ногами, душа вернувши з „герцу* не могла би втрафити до тіла і відьма 
не встала би та не пробудила би ся, доки тіла не привернено би до 

попередного положена. 

Коли чоловік умирає, душа вплітає з нього (найчастїйше в виді 

мухи), але разураз вертає та питає: Тіло, тіло, що ти робило? (В. Ми- 

лорадович, Казки, сг. 1). В часі похорону супроваджуе тіло на цвинтар 

і як його закопують, душа плаче та питає: Йой, а я де буду ? А хрест, 

що закопують па могилі', відповідає: Не бій ся, я в тобою. — По похо¬ 

роні прилітає душа до хати і вечеряє. Потому навідуєть ся до дому 

в ті дни, коли її поминають (П. Ивановь, Очеркь, ст. 9). Поза тим 
душа не показуєть ся пїколи, хиба що покутує на земля ва якісь гріхи. 

По смертп чоловіка пробувають щасливі душі десь далеко у домі, 
що збудував Соломон і молять ся там день і ніч Богу. Туди впуска¬ 

ють їх без усякої перешкоди, але назад не випускають, аби нікому не 

розповідали, що там дїеть ся (Знадоби, II, 558). Инші думають, що душі 
пробувають у домі Давида, що стоїть па земли, окруженій довкола мо¬ 

рем (II. Чубипскій, Труди, І, ст. 148). 

Щасливим душам поводить ся дуже добре. Вони сидять поза сто¬ 

лами, накритими білими обрусамп. Перед кождою душею стоять най- 

ріжпороднїйші страви й яаппткп та запалена свічка. Душі їдять і пють, 

але ні страв, пї напитків пе уменшуєть ся тому, що вони їдять і пють 
не самі страви й папитки, лише пару, що йде з них (II. Ивановь, 

Очеркь, ст. 10). Душі грішників мучать ся в адї і голодують, бо їх 
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кормлють там лише золою; стає їм лекше лише тодї, коли на сім світі' 

поминають їх. У пеклі мучать ся душі вічно, безконечно (там. ст. 11—12). 

43. М е р ц ї. 

По народпьому вірувапю зі смертю чоловіка не кінчить ся його 
істнованє, лише зміпяєть ся стан істновапя; чоловік, як дух, жиє далї 
таким самим житем, як па сім світї, але крім людських прикмет прибп- 

бирає ще прикмети духа, переходить отже у ряд висілих істот. Як такий 
може він прибирати — як усі духи — ріжпі вигляди; може показу¬ 

вати ся живим людям у своїй постати з часів жптя, або у постати 
трупа, як був прибраний па катафальку (Знадоби, І, 227); може пере¬ 

кинути ся у живу істоту, пр. кота (тамже, І, 224), або у мертвий пред¬ 

мет, пр. простирало, з якого перекпдаеть ся у хлопа, високого як де¬ 

рево, а потім у свічку (тамже, II, 621). 

Мерцї можуть ходити по сім світї з ріжпих причин. Мерлець хо¬ 

дить приміром, бо його земля не приймає тому, що за житя не обходив 
ніколи з процесією довкола церкви (Знадоби, II, 645). Жінка ходить 

тому, що їй пе вложили до рук свічки, коли умирала (тамже, II, 588). 

Чоловік ходить домагаючись відправи богослуженя (тамже, II, 665). 

Мерлець не дає живим спокою доти, доки його не відпоминалп (тамже, 

II, 596). Дїдо спить ся внукови кождої ночи доти, доки той не дав на 
цроскомидію кілька разів і па панахиду (тамже, II, 598). Коли загалом 
людини не відномипають, як вона умре, то Бог завертає її па сей світ, 

аби тут була доти, доки ие заслужить собі па поминки. Одна дівка му- 

сїла так по смерти служити цїлпй рік у господаря (В. Милорадович, 

Казки, ст. 6). Один мерлець їздить по смерти на сивім кони до коршмп 
напивати ся (Знадоби, І, 221), ппший напиваєть ся так само в шинку 

(тамже, II, 659). Часом приходить мерлець лиш на те, аби закурити собі 
люльку (тамже, II, 634). 

Яайчастїйше одначе причиною приходу мерцїв буває жура за по¬ 

лишену родину і знайомих, привягапє до них та любов. Мати приходить 
нераз плекати малу дитину, поки не знайдеть ся спосіб обійти ся без 
неї (Знадоби, І, 213; II, 562 — 4; В. Милорадович, Казки, ст. 8—9); 

мати чеше дїти, годує, дає білі сорочка (тамже, II, 565 — 566); варить, 

кормить діти, миє (тамже, II, 631). ІІомерший батько приходить коли¬ 

сати дитину (тамже, І, 217); робить усякі роботи (тамже, II, 577); ра¬ 

дить донці, як і що має робити (В. Милорадович, Казки, ст. 7); подає 
нумери, на які треба ставити па льотерію, дїти сповняють бажане і ви¬ 

грають гроші (Знадоби, І, 226). Чоловік дораджує жінці', як має ґазду¬ 

вати (тамже, І, 220); накриває її у снї, аби відкрита не змерзла (тамже, 



VIII 

II, 617); приходить до жіики, гримає у стіл і лізе на ліжко (тамже, II, 

603); приходить до жінки ночувати, але вона вириваєть ся від нього 
(В. Милорадович, Казки, ст. 14); приходить ночувати, але жінка три¬ 

має на колінах малу дитину і він не годен нічого вдіяти (тамже, ст. 15); 

один мерлець ходить три роки до жінки, спить із нею і має з нею двоє 
дїтий (Знадоби, І, 216); жінка має від мерця дитину, але вона зараз по 

народженю розливаєть ся смолою (тамже, II, 576); одна жінка ходить два 
роки в тяжи від помершого чоловіка і вмирає (тамже, І, 266). ІІомерший 
товариш приходить до живого на весїлє (тамже, II, 655), а навіть мер¬ 

лець фірмап ходить по смерти до своїх копий (тамже, II, 599). 

Буває одначе й таке, що мерці ходять, аби німстити ся за щось 
па живих. Один мерлець обертає парубкови ноги й голову передом 

у зад за те, що той його вдарив (тамже, II, 607). ІІомерший довжник бє 
свого вірителя за те, що той не давав йому по смерти спокою і впомипав ся 
навіть у небіщика за гроші (тамже, II, 640). Жінка приходить по смерти 

душити чоловіка за те, що за її житя збиткував ся над нею (тамже, І, 

215; II, 567). Мерці мстять ся також за те, як хто якнебудь зачіпає 
їх. Одип парубок попадає в частинну паралїзу за те, що зачіпив умерлу 
бабу (тамже, І, 222). Дівчина здіймає з мерця жартом шапку (або со¬ 

рочку), а він її за те розриває (В. Милорадович, Казки, ст. 21—22). 

Мерлець відриває живому товаришови руки й ноги за те, що той зва¬ 

жив ся принести його мертвого на вечерпицї (тамже, ст. 25—26). 

Дуже радо мерці виправляють живим людям ріжні збитки. Нано¬ 

сять що ночи повний ґанок каміня, а живі мусять рано внносити (Зна¬ 

доби, І, 250). Стягають чобіт із парубка, запаскуджують верету, заїз- 

джують коні (тамже, І, 252), лякають копі (тамже, II, 600). Мерлець 

скидає зі стрпху сіно, отвирає двері і випускає коні зі стайні, вкидає 
коня до студпї (тамже, І, 254). Мерлець спускає худобу, скидає кури 

з бантів, мішає молочене збіже до купи (тамже, II, 667). Сипле огнем, 

перевертає скриню, гасить лямпу (тамже, II, 586). Перелякує дівчата 
так, що вони з переляку вмирають (В. Милорадович, Казки, ст. 22—23). 

Буває нераз також, що мерцї допускають ся на живих простого 
насильства. І так: Мерлець заскобочує жінку па смерть, хоч вона його 
нічим не зачіпала (Знадоби, І, 223). Задушує жінку, прийшовши до неї 
(В. Милорадович, Казки, ст. 16). Вимотує кишки з жінки (тамже, ст. 17). 

Стріляє і бє чоловіка (Знадоби, II, 604). Задушує корову за те, що 

жінка відсувала горнець спідницею (тамже, І, 228). Нищить що ночи 
уряджене костела (тамже, І, 233). Забирає з собою на силу живу дів¬ 

чину (тамже, 237). 

Дуже часто полишають мерці па знак свойого побуту між живими 
якісь сліди видні для кождого. Мати, що приходить до дитини, бє об 
стіл рукою і випалює па нїм долоню з пальцями (тамже, І, 213); инший 
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мерлець лишає так само випалений відтиск долоні (тамже, І, 226); один 
мерлець випалює долоню на стіні (тамже, II, 664Х пншпп загинає дошку 
так, що рука відбиваєть ся (тамже, І, 320). Один мерлець кладе знов 
на знак свойого побуту мисочку з ложкою між сина й невістку (тамже, 

І, 224). 

Плакати за мерцями не годить ся, бо вони мусять збирати випла- 

кані сльози в начинє (збанок або цебер) і носити з собою, куди йдуть 

(тамже, І, 212; II, 570, 591), що не належить у них до приємностп. 

6 такі дни, в яких устають усі мерці з гробів і сходять ся до 
церкви па богослуженя. До таких днів належать страстп. Тоді мерлець 
священник править службу божу, сповідає ппшпх мерців і причащає 
(тамже, І, 20); так само збирають ся мерці па всіх святих (тамже, І, 

212), у задушні дни (тамже, І, 223), на поклони (А. Онищук, Мате¬ 

ріали, сг. 51, 4). Деінде вірять, що всі' мерці збирають ся в церкві 
в чистий понеділок, на Великдень і на святий вечер (В. Милорадовпч, 

Казки, ст. 5). Пхати ся в такий день кудись, де можна би зіткнути ся 
з мерцями, дуже небезпечно, бо хочбп як чоловік сховав ся, вони зачу¬ 

ють по запаху присутність його і умертвлять (Знадоби, І, 212; II, 570), 

або розірвуть на кавалки (тамже, І, 211). 

Коли мерці стають докучливі живим, тоді не остаєть ся остатняя 

нічого иншого, як шукати способів, при яких помочи можна би відвідна 
мерців раз па все позбути ся. Для того можна засвітити світло і поста¬ 

вити під горнець. Коли .мерлець прийде, треба горнець піднести; при 
світлі побачить ся мерця і від тої хвилі він перестане ходити (тамже, 
І, 213). Для певности треба світити таку свічку, що була 12 разів коло 
паски (тамже, II, 571). Коли кинеть ся на мерця подушку на відлїть, 
він також перестане ходити (тамже, II, 579). Можна мерця зловити та¬ 

кож на свячений пояс і привязатп, а потому прикликати попа, аби по¬ 

кропив його, тоді певно більше не покажеть ся (тамже, II, 577). Коли 
відкопаєть ся мерця і пасиплеть ся до гробу маку з тим, що доки його 
не порахує, не сміє ходити, ю тим позбудеть ся його також (тамже, 

І, 229). 

Щоби позбути ся раз на все мерця, добре робити щось таке, що 
його здивувало би, колпж він висловить своє здивоване, живий повинен 

висловити своє по причині його приходу. Один мерлець дивував ся, що 
його жінка відсувала окропи до золеня рукавами від сорочки; коли-ж 
вона здивувала ся, що він приходить і дивить ся на те, він щез і більше 
не показав ся (тамже, І, 217). Одна жінка вдавала, що віддаєть ся; се 

здивувало мерця і він перестав ходити (тамже, І, 219; II, 572—575). 

Один мерлець дивував ся, коли йолу сказано, що брат сестру бере, а 

його жінка йде на те весїлє і щез па все (тамже, І, 220); так само 
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донька дивуєть ся, що мама йде на весїлє брата з сестрою, по чім щезає 
(тамже, II, 571). Один нерлець дивував ся, коли його жінка вбирала 
одіж на виворіть, а вона дивувала ся його прпходови, від чого він за¬ 

раз щез (тамже. І, 218). 

Найпевнїйший одначе спосіб на те, аби мерлець не ходив — про¬ 

бити його осиковим колом, що й не раз люди роблять (В. Милорадовпч, 

Казки, ст. 14). 

44. Покутники. 

Покутники — се такі небіщпкп, що по причині гріхів, яких до¬ 

пустили ся па сім світі, не можуть на другім світі мати спокою доти, 
доки або самі їх пе загладять, або хтось із їх рідні, чи знайомих. До 
того часу вони тиняють ся по сім світі і терплять та зносять ріжні 
прикрости, відповідні до величини їх злого вчинку. Найліпше зілюстру- 

ють се приклади. 

Дитина покутує за те, що як ссала, вдарила маму по груди, а мама 
но покарала її. Впзволює ії той, що наквестував на ЗО служб і казав 
їх правити у ЗО церквах та па кождій був присутний (Знадоби, І, 244). 

Чоловік покутує за те, що оженив ся з кумою, наслідком чого 
земля не хоче його приймптп до себе (В. Милорадовпч, Казки, ст. 13). 

Пншпй чоловік покутує тому, що вмер песповідавпй і домагаєть ся, 
щоби хто висповідав ся за нього (Знадоби, II, 662]. Скупар покутує за 
своє скупарство (тамже, 663), а чоловік, що лишив лєґат на богослу- 

женє, покутує доти, доки жінка пе виплатила лєґату (тамже, II, 664). 

Жінка пе має ніде спокійного пристановища, доки за неї не наймають 
богослужепя (тамже, II, 661). Богач покутує за те, що брав усе від бід¬ 

ного нюхати табаку, а сам не купував ніколи. Успокоюєть ся аж тоді, 
коли його син дав бідному воли за винюхану табаку (тамже, І, 246). 

Навіть попи, хоч слуги Господні, мусять пераз покутувати по 
смерти на сім світі. Один піп покутує за те, що казав поховати себе 
у брудній сорочці. Коли дали йому чисту сорочку, перестав являти ся 
(тамже, І, 247). ІІншпй покутує тому, бо взяв гроші па служби, а не 

відправив усіх (тамже, II, 668, 670—671, 673). Ще ппшпй мусить 
уперед пороздїлювати паскладапі гроші па добрі діла і аж тоді пере¬ 

стає ходити (тамже, II, 672). 

Час нокутп неозначений і майже все залежить від складу обставин. 

45. Потопельники. 

Потопельники — се ті пебіщпкп, що потопили ся умпспо або при¬ 

падково. 
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Кождий потопельник має право ходити на сім світі' сім літ. До 

нього не можна пі говорити, ні його зачіпати, ні кидати чим небудь. 
Коли потопельпнк побачить чоловіка, зараз регочеть ся. Виглядає ввесь 
білий. Кождого нового місяця показуєть ся на тім місци, де утопив ся. 
За чоловіком має право бігти лиш так далеко від берега, як далеко 
розлпваєть ся вода в повінь (Знадоби, І, 256). 

Потопельник виглядає як звичайний чоловік, лише чорннй як ву¬ 

голь, та має дуже довгий волос (тамже, II, 684). 

Потопельники купають ся но почах у тій воді, в якій втопили ся 
(тамже, II, 677—678). Люблять одначе зближати ся й до людий та ро¬ 

бити їм збитки. Одна потопельпичка ходить неподалеки людий і заво¬ 

дить через те, що вже по смертп чоловік ударив її в лице (тамже, І, 
258). Инша пускає сплав із пімстп, що сплавники відтручували її цвай- 

кою від сплава (тамже, І, 259), Потопельпнк хоче затягнути парубка 
в воду і втопити (тамже, І, 263); обхлюпує чоловіка водою і везеть ся 
па фірі (тамже, І, 264); ие дає рибакови ловити риби (тамже, II, 689); 

рибак зі злости вириває иотоиельниковн жменю бороди (тамже, II, 690). 

ІІпшим разом потопельник дає себе зловити рибакови замість риби, але 
той перелякуєть ся, нидіє наслідком того і вмирає (тамже. І, 257). 

Потопельник перевертає човен із двома людьмп й пускає з водою 
за те, що один ударив його веслом. По якімсь часі показуєть ся на 

тім місци весїлє; музика грає, а прпдапп співають (тамже, II, 680). 

Потопельники манять пераз людий до води, щоби п вони втопили 
ся (тамже, II, 683). Один потопельник ходить знов цілий рік до жінки 
і мучить її (тамже, 688). 

Потопельники можуть показувати ся людям у ріжнпх постатях. 

Один потопельник плине по водї у виді кудлатого хлопа і то так зама¬ 

шисто, що аж вода розскакуєть ся по берегах (тамже, II, 685). Явля- 

єть ся також у постати однорічної дитини (тамже, І, 262). Звичайно 
переміняєть ся в коня і ходить по ночп. Як кого перейде і понюхає, 

той умре (тамже, II, 675). Часом вискакує з води як лошачок (тамже, 
І, 261), або являєть ся в впдї крокодпля та ґорпля (тамже, II, 692). 

Потопельників не ховають на цвинтаря, бо через те міг би град 
повибивати засївн (тамже, II, 695). 

46. Повісельники. 

Новісельпикп, як і потопельники, мають право ходити по смерти 
сїм літ та лякати людий (Знадоби, І, 256). Коли хто повісить ся, мо¬ 

жна зараз пізнати, бо повстає велика буря (тамже, II, 699). 
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ІІовісельнпки можуть ходити у людській постати або иишій. Так 
повісельииця ходить по лісі розплетена і па переміну то співає, то 
плаче (тамже, II, 702). Повісельпик у виді мужчини натягає руки до 
парубка (тамже, II, 705). ІІовісельник являєть ся одначе також у виді 
хорта (тамже, II, 707), індика (тамже, II, 706), а навіть жердки, що 
йде (тамже, II, 703). 

Що повісельники продовжають земське житє на тім світі', видно 
з того, що один із них женить ся і запрош)є на весїлє свого живого 
товариша, який дійсно йде туди і вертає здоровий назад. Весїлє відбу- 
ваєть ся так само, як у живих людпй. 

Коли хто хоче позбути ся повісельника, аби не являв ся більше, 
повинен його вдарити на відлїть, як усяку нечисту силу (тамже, І, 249). 
Коли найметь ся по нїм богослуженє, то також перестане ходити (тан- 
же, II, 708). Найліпше одначе посіяти від дому до гробу повісельника 
мак; він зможе аж тоді явити ся, як мак визбирає, але се неможливо 
йому зробити, бо серед роботи запіє когут і він провалить ся під землю 
(тамже, І, 249). 

47. Опирі. 

Опирі можуть бути двоякі: родимі і роблені. Родимого оппра легко 
пізнати, бо в'.н має инакші полові орґапи, наслідком чого є безплідний 
і бездітний, а надто на лицп все червоний (О. КоІЬегд, Рокисіе III, 
ст. 113). Має також малий хвостик, а на хвості чотири волоски (Зна¬ 

доби, II, 716). Олпр має дві душі, тому хоч умре, може ходити по 
світі, бо лиш одна душа його покидає, а друга лишаєть ся при нїм 
(тамже, II, 712). Над клубом, під коліном або над задом має ґулю; під 
тою ґулею є дірка і туди виходить душа опира (тамже, II, 711). 

Коли би хто малу дитину помастив кровю з чоловіка, що ляг спати 
не помолившись, то з дитини став би роблений опир (тамже, І, 265). 

Опирі мають право ходити по смерти сім літ (тамже, І, 273). Не- 
раз ходять вони з музикою, співають і плескають у долоні (тамже, II, 
727) та скачуть (тамже, II, 729). Якби хто вийшов о дванайцятій го¬ 
дині в ночи на границю, то побачив би їх (тамже, II, 709). 

Коли опир умре, настає велика злива (тамже, II, 727). По смерти 
лежить він у гробі звичайно долілиць (тамже, І, 273). Може лежати в 
горілиць, але тоді' скопує звичайно з себе накривало в долину, лежить 
червоний і попід руку дивить ся на людий (тамже, І, 275). Деколи ку¬ 
рить навіть люльку у гробі (тамже, II, 732). 

Опир виходить із гробу, хбдить по селі і потинає людий, до яких 
має право. Коли чоловік пчихне, а йому не скаже ніхто: На здоровлє! 
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— то такого оппр може потяти (танже, II, 742—744). Худобини оппр 
ое потпнає, бо до неї пе має сили (тамже, І, 281). Прикладів дїяльности 
опирів можна навести багато. Опир потинає йрпміром рідню і сусідів 
(тамже, II, 741), дівчину (тамже, II, 740), висисає кров із молодят так, 

що вони умирають (тамже, І, 272; II, 746—748), викликає навіть помір 
у селі (тамже, І, 271). 

Опир ходить пішки і ївдить на копи (тамже, II, 735), показуєть 
ся у виді двох хлопчиків (тамже, II, 726) і звірят. У виді пса вискакує 
чоловікови на плечі і каже себе нести (тамже, І, 269); у виді чорного 
пса лежить на постели і поїдає хліб, що йому подає ґаздиня (тамже, І, 
271); являєть ся у виді собак, що жруть ся між собою (тамже, І, 270), 
у виді' білих псів (тамже, II, 725), у виді' кота (тамже, II, 737). 

Коли хто хоче позбути ся опира, щоби не ходив та пе потинав 
людпп, то повинен обнести його довкола села чи міста три рази, а він 
перестане ходити (тамже, II, 734). Можна також пробити його крізь 
груди осиковим колом (тамже, II, 721). Найліпше одначе викопати, по¬ 
рубати на кусники і забити осиковий кіл у голову. Тоді' на певно пе¬ 
рестане раз на все ходити. 

Иор. Бг. Н. Масіїаі, Хакгез зіоу. Ьгуевіоп', сг. 182 — 187. 

48. Вовкулаки (вовколаби, вовкуни). 

Вовкулаки бувають двоякі: вроджені — і тоді вони періодично 
переміняють ся в вовків, як прийде на се пора, і бігають із ними (Зна¬ 
доби, І, 282) і зачаровані; в остатнім випадку бігають вонн вовкамп 
доти, доки хтось не пізнає їх, що вони не правдиві вовки, та не відча- 
рує (Б. Грппченко, Изь усть народа, 206). 

Вовкулаком стає той, хто вродить ся в таку планету (О. КоІЬегд, 
Рокисіе, III, ст. 106). Коли вагітна жінка побачить вовка, або їсть масо 
зі звірини, що роздер вовк, то породить вовкуна (Знадоби, II, 758). 
Також коли чоловік спить із жінкою проти „святої неділі* і тоді пі- 
чнеть ся хлопець, буде вовкулаком (А. РоЗЬегезкі, Маіегуаіу, ст. 29). 
Вовкулаки мають під пах.ою таку ямку, в котрій сходять ся кінці шкіри. 
Через ту ямку вивертаєть ся шкіра і чоловік входить до середини, а па 
верха виходить вовк, коли прийде на се пора (О. КоІЬег^, Рокисіе, III, 
ст. 108). Буває так, що вовкун є місяць чоловіком, а місяць вовком 
(Знадоби, II, 759). 

Коли чоловік забуде за Бога, відьма виводять його на гору, за¬ 
стромлює в землю ніж і каже йому перекинути ся через нього три рази; 
тоді чоловік обростає волосєм і стає вовкулаком. Коли зачарований вов¬ 
кулак пробуде три роки вовком, а опісля приверне йому хтось давну 
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пос'тать, то другий раз не кожна вже його зробити вовкулаком (В. 
Ястребовь, Матеріали, ст. 71). 

Вовкулак знаходить собі товаришів вовків і жне разом із ними од¬ 
ним житєм. Вовкулак потинає звичайно вівцї (Знадоби. II, 757), а ча¬ 
сом і чоловіка (тамже, II, 761). Без божого дозволу він не сміє нічого 
тикати. Коли вовкулаків збереть ся більше, то вони жруть ся між со¬ 
бою (тамже, II, 762). 

Зачарованому вовкулакови можна привернути давкий вигляд, колп 
переведеть ся його через хомут (Б. Гринченко, Изь усть иарода, 205). 
Добре також стягнути шкіру з нього разом із шерстею (тамже, 206), 
або перекусити на пїм шпурок, коли є (В. Ястребовь, Матеріали, 71). 

Можна також сказати йому: Перекинь ся три рази через голову! — 
а він послухає і стане чоловіком (В. Ястребовь, ст. 72), або вдарити 
його по голові три рази перевеслом (Знадоби, II, 767). 

Пор. Бг. Н. Масіїаі, Какгез зіоу. Ьаіезіст', ст. 180—182. 

49. Відьми (чарівниці). 

Відьми є також двоякі, родимі і вчені. Колп вагітна жінка варить 
страву на св. вечер, а до горшка впаде кусник вугля і вона його зїсть, 
то породить — відповідно до полу — відьму або оппра (О. КоІЬег^, 
Рокисіе, III, 111). Колп в кого є 7 дівчат, а хлопець не иереложпть, 
то одна з них відьма (Знадоби, II, 798). Родиму відьму легко пізнати, 
бо вона має хвіст, який у сні висуваєть ся, а при збудженю ховаєть 
ся. У дитини сей хвіст голий, у старшої відьми оброслий (тамже II, ст. 
796). Родима відьма не має також заросту на половім орїан’і. Учена відьма 
набирає відомостий або від иншої ученої, або від родимої відьми, або 
впрост від чорта. Родима відьма може пошкодити, але потрафить кождої 
хвилі направити шкоду і відробити зроблене; учена відьма робить усе 
шкоду і не відкликує її. Відьма боїть ся знахарки, яку вважає висілою 
від себе, але й знахарка нерадо входить у колізію з відьмою (В. Ми- 
лорадович, Кавки, ст. 4). 

Відьми боять ся дуже псів ярчуків, які можуть їх розшарпувати, 
тому де лиш подивлять молодих ярчуків, іще слабих, силкують ся їх ни¬ 
щити (Б. Гринченко, Изь усть народа, ст. 193). Тому ярчуків треба 
старанно берегти, а найліпше ховати їх до такої пивниці, що в однім 
дпи викопана, і накрита осиковою бороною, яка має бути також того 
дня зроблена. В борону належить забити девять зубків і девятий за¬ 
лити воском. Коли відьма прийде по ярчука, зачне числити зубки, але 
але не зможе докінчити і все буде зачинати на ново, аж доки когут не 
запіє, по чім уже не годна взяти ярчука. Ярчука не легко виховати, бо 
він походить аж із девятого поколїня від девятої суки, які все убиваєть 
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ся по ощені'ню, а лпшаєть ся тілько на розплодок молоду сучку (М. Дра- 

гомановь, Малорус. преданія, ст. 69, ч. 7). 
Відьми ділять ся на фахи і котра займаеть ся одним фахом, зви¬ 

чайно не мішаєть ся до другого. Відповідно до того є відьми від коров, 
овець, кіз, свиний, гусий, риби, гадин, пчіл, грибів (О. КоІЬег", Роки- 
сіе, III, ст. 114), бараболь (Знадоби, II, 835), яєць (тамже, II, 836), 
ужевок, дощу, посухи, морозу, від „усякої біди“ (тамже, II, 798). 

Коли хто хоче побачити відьму, то повинен узяти полїпо, в якім 
випав сук і дивитп ся крізь нього. Так само коли тешуть трумиу, а 
з дошки відпаде тріска з суком і сук вилетить, то хто подпвить ся 
крізь ту дірку, побачить відьму (Б. Гринченко, Изь усть парода, 178; 
Знадоби, II, 778). 

Можна ще побачити відьму і крізь осикову борону таку, що 
в один день зроблена і тесана (М. Драгомаиовь, Малор. преданія, ст. 
68, ч. 2). 

Хто знає способи, яках є не мало, може прпклпкати відьму до 
себе. Длятого треба ось чого: Взяти кусень сирого полотна, заткнути 
в нього девять шпильок і варити, а відьма прибіжить зараз просити чого 
небудь (Знадоби, І, 311). 

Налити на сковороду молока, вкинути в нього три рази по девять 
голок і всунути в піч, а відьма зараз прибіжить (тамже, II, 788 — 790; 
Б. Гринченко, Нзь усть народа, 178). 

Розігріти кінську підкову в печи і поставити па поріг, а відьма 
прибіжить зараз, бо її пече (Знадоби, II, 787). 

Зловити пструга і на живого доїтп корову; скоро молоко обіллє 
його, відьма прибіжить до хати, а коли кипеть ся того пструга на огонь, 
корова відьми трісне (О. КоІЬег^, Рокисіе, III, 127 ; Знадоби II, 806). 

Відкладати кождого понеділка в великий піст одно полїно з дров, 
що йдуть до печи, а досвіта на Великдень запалити ними. Відьма при¬ 
біжить зараз і буде просити огпю (Б. Гринченко, Матеріали, І, 58). 
Те саме можна робити через петрівку, а на Петра розпалити огонь 
(Знадоби, II, 770). 

Взяти долото, обійти з ним три рази довкола колиски малої ди- 
тппи, вимовляючи певну формулу, опісля заткнути долото в колиску ди¬ 

тині в ногах, а відьма прибіжить (тамже, І, 312). 
Відьму можна пізнати і не прикликаючи її до себе, коли хто знає 

способи, яких також є багато. У відьми на лици є всякий цвіт, і білий 
і червоний, і по тім від разу годен її пізнати (тамже, II, 769). 

Коли на Великдень обходять довкола церкви з процесією, відьма 

не йде з нею ніколи. Треба отже уважати, котра жінка не йде, та пе¬ 

вно відьма (тамже, І, 290; Б. Гринченко, Изь усть народа, 182). 
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Коли на Великдень по обході' процесії довкола церкви входять до 
середини, треба статп з боку і приглядати ся; відьми йдуть на самім 
останку і цілують замок, що легко завважати (Б. Грппчепко, Изь усть 
народа, 178). 

Коли парубок заложпть кашкет иа голову дашком назад, а в ру¬ 
ках із пальців поробить дулі, та одну руку заложпть у кишеню, а другу 
в пазуху і переходить попри відьму, та зачинає злостити ся і по тім її 
пізнати (Знадоби, II, 772). 

Коли відьму обернути нового четверга о півеочи у спї головою 
туди, де лежали ногп, вона пе зможе пробудити ся, доки її не відвер- 
неть ся назад, бо душа, яка тодї виходить із неї, не годна трафитп 
в тіло (тамже, II, 823). 

Зазначити собі на велике пущене перший пиріг, зварптп його, а 
опісля засушити. Того самого дня треба зачати робити осиковий сто- 

лець і робити увесь піст так, аби кождого дня хоч раз коло нього 
ковтнути. На велпкдень узяти той столець із собою до церкви і ста¬ 
нути па нього, а до рота вложитп засушений пиріг. Тоді побачить ся 
кожду відьму, бо вони будуть мати скопець і цідилко па голові (тамже, 
І, 286; II, 776—777, 780; Б. Грвпченко, Изь устг народа, 181, 2). 

Вложитп на сирне пущене у шматку сира до рота і тримати цілу 
піч, а потому сховати і піти з ним па Великдень на всеночне, а певно 
побачить ся відьму (Знадоби, II, 773). 

Взяти кусник лупи з яйця, звареного на пущене, і пригадувати 
собі про неї кождого дпя аж до великодня; на велпкдень узяти лупу 
під язик, а відьма зараз приступить і зачне випитувати ся, що той три¬ 
має під язиком (тамже, II, 775). 

Взяти на св. вечер з під скатертп чоспик і посадити в черепок, 
аби ріс аж до великодня; па Великдень вложитп його під язик, а по¬ 
бачить ся відьми (тамже, II, 782—783). 

Коли вже хто має певність, що якась жінка відьма, тоді' бережеть 
ся її, щоби пе дістала ся до нього і не наробила йому шкоди. Коли 
перед Юрієм поробить ся па дверех стайні хрестики дехтем, то відьма 
тая пе має вже приступу (тамже, II, 800—801). 6 ще й пнші способи. 
Колаж відьма не дивлячись па все, таки вдпраєть ся до когось, тоді 
нема пішої ради, лише зловити її на горячім учинку. Треба одначе при 
тім дуже берегти ся, бо хто пе зпає дати собі ради, того відьма може 
потяти. Ловити відьму треба ось як: 

Заложпти шлюбні обручки на шлюбний очкур і тоді закидати його 
па відьму (тамже, І, 291). 

Ловити па очкур, в якім ходить ся сім літ і сім раз посвячуєть 
ся що року з паскою. Як його накипеть ся па відьму, до хоч би вона 
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в що перекидала ся, очкура не потрафить скипути (М. Драгомановь, 
Малор. предапія, ст. 73, ч. 16). 

Можна зловити відьву також мотузком, але всуканим навпаки, тоб 
то до себе. Коли відьма прискочить до чоловіка, треба ловити її за 
грудь, тоді вдержить її, инакше вопа викрутить ся (тамже, ст. 69, ч. 4). 

Зловлену відьму можна вже довільно покарати. Найчастїйше од¬ 
наче вона вппрошуєть ся, пообіцявши не робити школи більше шкоди. 

Відьма може так само, як усї істоти з надлюдською силою, при¬ 
бирати ріжпі постати відповідно до потреби. Може показувати ся лю¬ 

диною (Б. Грппченко, Изь усть парода, 179), козаком (Знадоби, І, 310), 
кобилою (тамже, І, 300—ЗОЇ; II, 907—910), при чім її деколи й під¬ 

ковують у коваля, коровою (тамже, II, 860), свинею (тамже, І, 299 ; II, 
853), вівцею (Б. Грппченко, Изь усть парода, 179, 2), білим хортом 
(Знадоби, І, 291; II, 856), псом (тамже, І, 309; II, 851—855; 857— 
859), сукою (тамже, І, 289, 297), щенятем (Б. Грппченко, Изь усть на- 
рода, 179, 3), кіткою (тамже, 179, 5: Знадоби, І, 295; II, 850), жабою 
(тамже, II, 846—848), змієм (М. Драгомановь, Маюрус. преданія 69), 
сорокою (Б. Грппченко, Изь усть нар., 179, 3), стіною (тамже, 179, 7), 
полотном (тамже, 179, 6), пранпикои (тамже, 179, 5), колесом (Малинка, 

Матеріали, 8; Знадоби, II, 843—845), ситом (тамже, І, 302), обичайкою 
(тамже, II, 842), коробкою (тамже, II, 841), клубком (тамже, II, 838— 

840), бочкою (В. Ястребовь, Матеріали, ст. 64), свічкою (Знадоби, II, 
837), голкою (М. Драгомановь, М. преданія, ст. 69). 

Найчастїйше подибують ся відьми, яких фахом є відбиране молока 
від коров. Вони уміють переносити молоко па ріжні предмети, з яких 
видоюють його, коли ваиде потреба. Так доїть відьма молоко зі стовпа 
(Знадоби, І, 351), з сохи ((тамже, II, 873), воловодів (тамже, II, 869), 
уздечки (тамже, І, 305; II, 870 — 871), терлиці (тамже, І, 304; 11,872), 
а масло дістав з будяка (Б. Грпнчепко, Изь усть народа, 186). 

Відьми можуть добувати молоко і сметану не лише від коров, але 
від усякого звіра. Застромить ніж у що будь і на якого звіра подумає, 
з такого зараз потече через ніж молоко, яке відьмп продають опісля 
чортам (М. Драгомановь, М. преданія, ст. 68, ч. 1). 

Відьми займають ся пайріжнороднїйшпмп справами. Коли не мо¬ 
жуть закрасти молока від коров, то бодай збавляють їх так, що з ви- 
мени йде кров замість молока (Знадоби, І, 292). — Лазять голі до гори 
ногами по фіґурі і водять малі діти по шнурах, попрпвязувапих до па- 
лнків, приучаючп їх так до своєї штуки (тамже, І, 287). Коли сповня¬ 
ють свої функції, то ходять переважно голі (тамже, І, 294). Коли 
відьма передержить па мотовилі через великодні свята півміток, а в про¬ 

відну неділю здійме в вечер і вийде з ним о півночп на двір та махне, 
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то здійме зорю з неба, яку опісля вкладає в горня і ховає (тамже, II, 

918; Б. Гринченко, Нзг усгь парода, 192). — Відьма перекидаєть ся 
в козака, а парубка пероміняє в коня і їздить ним по границях (Зна¬ 

доби, І, 310). — Відьма може спровадити град на поле, що впбє все 
до чиста (тамже, І, 288). — Насилає жаби на свою супротпвнпчку так, 

що та не годна внйти з хати, аж її виратовує знахар (тамже). — На¬ 

силає на супротивнпчку псів, які не кусають її вправдї, але обсикають 
аж по пояс і повтаряють се так довго, доки та не покорила ся і не 
перепросила відьму (тамже). — Відьма злпває до фляшкп метїль із умер¬ 

лої дитини, а на св. вечер обходить гола двір своєї братової і обливає 
ного, наслідком чого все живе гине: конї, корови, кури (тамже, І, 290). 

Загалом нема ніякої царпнп в сільськім жптю, до якої відьма не 
могла би втиркпутп ся і наробити шкоди. Та хоч вона робить на сїм світі, 
що хоче, то на другім мусить за все відпокутувати, бо там її тіло рвуть 
кавалками (тамже, II, 91(3). 

Відьми мають свої соймп, па які злітають ся звідусюди в стало 
означені диї, звичайно першого тижня кождого нового місяця (тамже, 
II, 88), або на великі свята, як Юрія та Дмитра і там складають спра- 

возданє зі своєї дїяяьностп перед чортами та набирають нових практик. 

Крім того еони бавлять ся там, гуляють, відбувають орґії. Хто несві¬ 

домий попав би на те місце, відьми потяли би його (тамже, II, 816). 

Коли відьми умирають, то смерть їх буває дуже тяжка. Відьма 
реве бичим голосом, а очи набігають як яйцї (тамже, І, 290). — Відьма 
прп смерти реве, вивалює язик, блює кровю і то різаною. Як змучить 
ся, просить зірвати стелину, щоб швидше вмерла: „Узяли, зірвали сте¬ 

лину, то вона стала ревти так, як на реговищі скот. Люди повтікали 
з хати геть усї, поки вмерла (В. Милорадовпч, Казки, ст. 2; Знадоби, II, 

827). При тім розносить ся такий смрід, що тяжко навернути ся до хати, 

а нести па кладовище її можна лише з тяжким трудом. 

ІІор. Бг. Н. МасЬаІ, Л'акгез віоу. Ьгуевіотї, ст. 172—175. 

50 Знахарі (чарівники, ворожбити, боги). 

Знахарі — се люди з великою надприродною силою. Вони можуть 
при помочи ріжних предметів, якими послугують ся, і зашіптувань зро¬ 

бити все, про що хто просить, без огляду, чи воно вийде кому на добро 
або па зло. Вони примушують навіть духів сповняти свою волю (Зна¬ 

доби, І, 324) і тому можуть при їх помочи дійти до таких результатів, 

до яких звичайною дорогою не дійшов би ніхто. Вони знають не лише 
мипувшість і теперішність, але й будучність. Не всї одначе обдарені 
однаковою силою, тому що вчинить слабший знахар, сильнїйший може 
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відчинити. І се добре, бо ппакше повставали би такі шкоди і страти 
між людьми, які рівняли би ся хиба елементарним катастрофам. 

Найчастїйше займають ся знахарі лїченєл та защіплюванєм усяких 
хоріб, що зєднуе їм велику пошану, а павіть деякий пострах у широких 
кругах. Побіч того займають ся одначе всім, чого хто хоче, а як ті за- 
нятя виглядають, покажеть ся з наведених практик. 

Знахар приваблює хлопця до дівчини (Знадоби, І, 320), а дївчппу 
до хлопця (тамже, І, 321—322), яарозумлюе віроломного (тамже, І, 
319), спроваджує й показує дївчинї будучого нареченого (тамже, І, 
318), причаровує жениха (т. II, 1000), спроваджує з далека коханка 
(т. II, 1001) і коханку (т. II, 1003); може попсувати житє молодятам 
(т. II, 963) або й розлучити їх (т. II, 962); може бездітним порадити, 
щоб малп діти (т. II, 1005); може чоловіковп обернути голову передом 
назад (Б. Грипченко, Изь усть народа, 200), сказати непрпсутному, що 
в нього дома дїєть ся (Знадоби, II, 1026), сказати, що станеть ся (т. 
II, 1015); дуне в рот і всі зуби висиплють ся (т. II, 966). Знахар 
може наслати хоробу (т. II, 967), спровадити на когось сліпоту і по 
перепрошенні відвернути її (т. І, 332); може дати щось таке зїстп, від 
чого в чоловіцї заплодять ся ящірки (т. І, 326) або навіть гадюки (т. 
І, 328) і він напевно згине, коли не знайдеть ся другий знахар, що 
лихо відверне, Знахар може сказати комусь сидіти і той не рушить ся 
з місця, хоч би що робив (І, 347), може зробити, що всякий звір буде 
ловитп ся в заставлену лапку (І, 333), а стрільбу замовити, що буде 
все стріляти, що стрілець захоче (II, 1021). Може прогнати воду зі 
ставу (І, 341) або наслати її на сухе місце (І, 343 — 344); може спро¬ 
вадити воду до стуянї і стримати її, що й кропля не покажеть ся (II, 
1068); може наслати дощ (І, 345), спинити млин (І, 336), зробити, що 
млипські колеса будуть обертати ся проти води (І, 325; II, 1059) або 
що млпнський камінь вискочить зі свойого місця і покотить ся дорогою 
(І, 337—340; II, 1058); може наслати на когось щурів (І, 342; II, 
1056 — 1057), вужів і ящірок (І, 346), гадюк (І, 353- 355; II, 357), 
стеклих псів (І, 358), мпшп, (II, 1054—1055), жабп (II, 1062), воші (II, 
1061). Знахар приневолить хліб стогнати (І, 362), воробцям закаже спи¬ 
вати пшеницю у ґазди (І, 324), вийме очп й кендюх із чоловіка та встат 
вить назад без ніякої шкоди для нього (II, 1067), зробить, що музика 
не зможе грати (II, 1033—1035), отворить кождий замок при помочи гнізда 
ремеза (II, 926) або відомого йому зїля (II, 930 — 931), перемінить при 
помочи даня дівчину в звіря (зазулю, ласицю) або в дерево (березу, 
тополю) (І, 319), зжене людину зі світа, зробивши її фіґурку і набивши 
в неї кілків із ріжного дерева (II, 923 — 924). Словом нема нічого та¬ 
кого, до чого знахар не міг би взяти ся, бо він до всього компетентний, 
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колпж де не вдасть ся йому нічого вдіяти, там бодай пустить тумана 
людям, що він робить щось надзвичайне, прим, пролізе крізь дірку (т. 
II, 1036—1037). Знахар творить по просту чудееа і через те власне 
набирає авторітетпости та пошанівку у простих людпй. З матеріального 
боку його становпще буває також не зле, бо ті, що вдають ся до нього, 
ве приходять ніколи з порожппмп руками. 

51. Градівник (градобур, бурівник, хмарник). 

Градівники є природжені і вчені (т. II, 1075). Хто хоче стати 
градівником, повинен вирізати лїторость і розігнати нею гадюку й жабу, 
коли гадюка хоче жабу їсти, потім посвятити ту лїторость разом із зї- 
лєм на зелені свята, а по сім зможе пею відганяти хмари (т. II, 1070 

— 1071). Коли лїторостямп обведе поле, то град його також не ткне 
(т. І, 330). 

Можна стати ще градівником, коли хто вкраде палицю в діда, або 
патик, прп помочи якого запалюють свічки в церкві, поставить його так, 

аби над ним відправлено девять служб, а потім буде переховувати його 
гузїром до сонця, колпж побачить, що гадина хоче пожерти жабу, роз¬ 
жене їх ним. На св. вечер не має ні їсти, ні пити, ні говорити, за те 
кождої страви має надібрати по девять раз, завити в платок і сховати. 
Як надійде туча, має впймити той патик, поставити па нього переховані 
страви в платну, стати голий проти тучі і виголосити окрему формулку 
проти граду, а град піде куди інде (В. Шухевич, Гуцульщпна, V, ст. 
221—222). 

Як градівники є незвпчайиі люди, так і сам град не повстає зви¬ 
чайним способом. То злі духи товчуть лід на дрібні куснпчки, збирають 
у міхи, а потому вилітають у повітрє і розсипають, куди хотять (т. І, 
330). Тим самим займають ся душі самовбпйнпків; вони товчуть лід 
у Чорногорі, зсипають у міхи, а потому вплітають із чортом в облаки 
і розсипають, куди він каже (В. ІПухевич, Гуцульщпна, V, ст. 223). 
В Чорногорі є замерзле озеро. Коли хто кине в нього камінь, звідти 
вибігає зараз білий чоловік па білім кони, бігає по леді, а кінь лупає 
його копитами. Душі самовбпйників збирають його в міхи, а потім з під 
облаків розсипають, куди білий чоловік скаже (тамже). 

Ані чорт, ані білий чоловік не можуть розсипати град самовільно; 
вони мусять брати дозвіл па свою роботу у градівника і він визначує 
їм дорогу, якою мають іти (тамже, с~. 224). Градівник визначує примі¬ 
ром на град Бітову ниву (Знадоби, І, 329; II, 1079—1081) і він піде 
більше пе робпть шкоди. 
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Деякі громади тримають собі градівників і платять їм за те, що 
розганяють хмари. Коли градівник побачить градову хмару, хрестить її, 
промовляє відповідне зашіптуване і хмари розходять ся (тамже, І, 374). 
Деколи замість зашіптувана відмовляє градівник молитви від кінця 
(тамже, І, 372). Дзвоненє буває також помічне від хмар (тамже, II, 
1072), тому градівники виходять подекуди на дзвіпнпцї і дзвонять, 
скоро ноявлять ся небезпечні хмари. 

52. Інклюзники. 

Інклюзники се такі люди, що володіють зачарованим грошем, який 
можуть видавати, коли, кому і кілько разів схочуть, а він усе поверне 
до них тай не тілько сам, а ще й притягне инші гроші. Якби інклюз 
попав у касу, то потягнув би за собою всї гроші (Знадоби, І, 388). 
Декуди вірять, що інклюз може притягати лише такі монети, як сам, 
отже корона інклюз — корони, шістка — шістки і т. д. (тамже, II, 
1088). Аби не допустити до того, щоби інклюз потяг за собою всі гроші 
з каси, тримають усюди по касах мармурові столи; коли інклюз упаде 
на такий стіл, то не буде лежати спокійно, лиш буде котити ся або 
скакати (тамже, І, 387—388 ; II, 1093). ІІо тіл його пізнають і роблять 
зараз нешкідливим або пробивши його (тамже, І, 392—393), або при¬ 
бивши його цвяхом до стола (тамже, II, 1107), чи до стіни, звідки він 
не рушить ся (тамже, І, 387, 389; II, 1106), або порубавши його на 
кавалки (тамже, 1109). 

Вірять, що інклюзом орудує дух (хлопчина), якого можна вихо¬ 
вати собі зі зноска (як домовика), носячи його девять день під пахою, 
а потім примушувати його старатп ся про гроші. 

До інкяюза можна прийти ріжпими способами. Вложптп срібний 
гріш до ластівочого гнізда, де він має стояти, поки не виведеть ся на 
нїм трете поколїнє ластівок. Опісля впймити його звідти й пускати 
в обіг, а він усе верне до властителя (тамже, І, 377). 

Злапати живого лилика, зарізати його якимнебудь грошем (прим. 
Гульденом), потім носити той гріш девять день під пахою не молячись, 
не ходячи до церкви, не чуючи дзвонів. По девятьох днях стане з того 
гроша інклюз і його можна пускати в обіг (тамже, І, 378). 

Вийти о дванайцятій годині в ночи на роздороже, де сходить ся 
чотири дороги, викликати нечистого і зажадати в нього три рази ін- 
клюза, а він дасть (тамже, І, 379), рбзумієть ся не за дармо, бо опісля 
возьме душу з чоловіка. 

6 також таке товариство, що видає інклюзи, коли хто вступить до 
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нього, переступить там хрест, потопче і плюне на нього три рази 
(тамже, І, 381; II, 1089). 

Інклюза можна ії купптп, але до того треба твердого чоловіка, 

щоби нічого не бояв ся, навіть Бога (тамже, І, 382—383). 

Коли хтось дістане гроші і підозріває, що між ними може бути 
інклюз, тоді не повинен їх нікуди ховати, лише тримати у кулані, 
з якого інклюз не годен утекти (тамже, І, 386; II, 1096) до свого вла¬ 

стителя, що передав його комусь із шахрайською думкою (тамже, II. 

1099—1194). 

Коли чоловікозп набридне тримати іпклюза і брати па себе відпо¬ 

відальність за його орудоваие, то може його позбути ся. Для того пови¬ 

нен він щось купувати, а коли згодить ся на діну, повинен понад неї 

додати продавцевп ще інклюза, тоді' інклюз лишить ся у продавця і не 
верне до давного властителя (тамже, І, 395). 

Колп інклюз кпнеть ся на те саме місце, де його знайдено і тим са¬ 

мим боком, то він також не вернеть ся до властителя (тамже, І, 391; 

II, 1095). 

Коли хто подержить іпклюза в переднпх зубах, то він стратить 
свою силу і тоді можна його дебудь викинути (тамже, І, 378). 

Колп знайдеть ся чоловік, що хоче мати інклюза, тоді дотеперіш- 

нпй властитель повинен передати його йому, сказати плюнути на нього 
і вдарити долонею, а інклюз не верне до нього, лиш лишить ся в но¬ 

вого властителя (тамже, І, 390; II, 1091). 

53. Закляті скарби. 

Давно не було щадниць та банків, тому люди, що мали гроші, пе¬ 

реховували їх так, що закопували в землю у відоме лиш собі місце, а 
в потребі вибирали назад. При тіл поступовано двояко; Або гроші за¬ 

копувано без ніяких заклять, тоді ті гроші були чисті; вони горять по 

півночп і їх не трудно дістати, колп хто дізпаєть ся про них; або за¬ 

копувано гроші заклинаючи їх ; сі горять перед опівночпю і їх трудно 
дістати, бо їх стережуть (А. Онпщук, Матеріали, ст. 97). Скарбів сте¬ 

режуть злі духи у ріжпих постатях, прим, пса (Знадоби, II, 1128), львів 
і блискучого чоловіка (В. Ястребов'ь, Матеріали, ст. 141). 

Коли хто заклинає скарб,то звичайно на означений час; як топ час 
вийде, скарб підходить у гору, на нїм появдяєть ся запалена свічка — 

через що кажуть, що скарб горпть — і тоді його не трудно дістати. 

Коли скарб горпть, треба підбігти до нього і кинути щонебудь; як 
кпнеть ся чобіт, треба копатп за грішми по коліна; як ремінь, треба 
копати по пояс; як шапку, треба копатп так за глубоко, як високий 
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чоловік (Знадоби, І, 398; II, 1113). Кидаючи предмети, треба щадити 
їх, бо скарб жадає звичайно, аби кидати далі, і коли-б чоловікови за¬ 

бракло предметів, згинув би (тамже, II, 1122—1133). 

Можна й так поступити: Взяти на Благовіщене пшениці й ячменю, 

змолоти у млині перед сходом сонця па зістріть (обертаючи камінь у 
противний бік), змішати муку з попелом, а коли скарб горить, посипати 
тою мішапиною місце, де було видно огонь. На муці покажеть ся опісля 
слід чоловічий, кінський, свинячий, ягнячий, курячий і т. д. Чий слід пока¬ 

зало, тому треба відрубати голову і покласти на місци сліду, тоді скарб 
вабереть ся. Коли покажеть ся людський слід, тоді' чоловіка не вбива- 

еть ся, лиш помінюєть ся на нього (тамже, II, 1115; В. Шухевпч, Гу- 

цульщпна, V, ст. 195), але він однаково згине. 

Скарби горять лише в означені дні, прим, у велику суботу (П. 

Чубинскій, Трудьг, І, 97). Колиб скарб перехрестив той, що хоче його 
дістати, скарб зникає (Б. Грипченко, Изь усть народа, 212). Може ча¬ 

сом запасти ся в землю разом із тим, що його бере (тамже, 208). 

Хто побачить, що скарб горить, повинен зараз вбити ніж у землю 
там, де стоїть, а скарб не згасне, доки він не прийде і не забере його 
(В. Шухевпч, Гуцульщпна, V, ст. 196). 

Можна відкрити й самому скарб. Для того треба вкрасти таку 

свічку, що хтось держав у руках умираючи, заправити до неї кір-зїлє, 

за.іожптп тоді свічку у праву ногу межи великий і другий палець і су¬ 

нути по земли. Коли чоловік прийде з сею свічкою на таке місце, що 

в пїм є скарб, свічка запалить ся і тоді треба копати за ним (тамже, 
ст. 197). 

Якби хто добув цвіт папоротп, то зараз знав би, де лежать скарби 
і міг би копати за ними (Знадоби, II, 1116—1117). Не кождпй чоловік 
може одначе узяти скарб (тамже, І, 399). 

Коли скарби закопані на означене число літ, то по уплпві того 
часу переміняють СЯ В якенебудь ЗЕІрЯ. Як хто діткнеть ся того зві¬ 

ряти, воно розсиплеть ся грішми (II. Чубинскій, Труди, І, 99). 

Як бачимо з того, скарб може прибирати ріжні постати. І так: 

Ставши парубком просить скарб у баби їсти у великий празнпк, коли 
всі пішли до церкви. Баба здогадавшись одначе, ударяє його кочергою 
межи плечі, а парубок розснпаєть ся грішми (Б. Грипченко, Нзь усть 
народа, 207). Так само скарб у постати діда просить обтерти йому ніс; 

дївчппа обтирає, дід розспнаєть ся грішми і вона забирає (В. Ястре- 

бовь, Матеріали, ст. 139). 

Скарб подибуємо ще в таких постатях: Сивого чоловіка (тамже, 
140), коня (Б. Грипченко, Изь усть народа, ст. 210, 3; Знадоби, II, 

1129), кількох конпй (Б. Грипченко, Втн. Матеріали, II, 96), лошака 
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(М. Драгомановь, Малор. цреданія, 78, 2), корови, Б. Грипченко, Нзь 
усть народа, 213), білого барана (В. Ястребовь, Матеріали, ст. 139), 

білої собаки (тамже, 139), гуски (тамже), гадюки (тамже, 140), кобиля¬ 

чої голови, волошки і свині (тамже, 142), когута (М. Драгомановь, Ма¬ 

лор. предаиія, 78, 2; Знадоби, II, 1134), щуки в колодязі' (М. Драго¬ 

мановь, Малор. предапія, 84, 8). Коли такого чоловіка чи звіря ударити 
чим (найліпше лозинкою), вони розсиплять ся грішми. Не можна тоді', 

так само як і при копаню гроший, нічого казати лихого, бо скарб роз¬ 

сердить ся і пропаде (Б. Гринченко, Изь усть народа, 213, 2). 

Львів, 10. II. 1913. 



IX. Мерцї. 

558. Де живуть душі мерців. 

Кажуть люди, що десь таї далеко, Бог його знає де, вистроїв при¬ 

пудрив Силимян здоровий дом і туди вам душі мертвих сходяця і тая 
вони моляця день і ніч Богу, а хто хоче піти туди — пустять, а звідтп 
ни випустять, щоб нп розказав, що там робиця. А гудуть так, як 
бжоли. 

С. Цебермановка, Уманського пов. Зі збірки Д. Щербаківського. 

559. Чому не можна чесати ся в неділю? 

Одна жінтя заумерла була і як вітак прийшла до себи, то розка¬ 

зувала, шьо нп вільно чьпсати си у яиґілю, бо на кім сьвікі „щесби“ 

чеши, тай дужп сіпає. Тимой у нас чєшут си лиш у суботу. 

Зап. від Калини Івасюк у Карлові, Снятин. пов., 1911 р. А. Онищук. 

560. Як баба умирала. 

Ото я вам розкажу, як моя баба вмирала. Вона була дуже больна 
і все вспомппала за близьку смерть, даже й креста собі купила і поста¬ 

вила в коморі. Ото раз зібралось нас така богатепько: я, дві сестрп, 

брат, ше маленькі ми були тоді — двоє наймитів, наймичка і їдна жінка, 

Кирплиха, котра позсігдп нам. розказували казки. Сидимо ми проти обра- » 

зів і балакаєм, а баба лежать на печи і стогнуть. Якось пам стало так 
страшно, шо всякий замовк; потім начали казати, як Іванпха вмирала 
і почати за смерть казать. От якось бабка застогнали дуже і шось по¬ 

чали казати. Ми стали, прислухаємось, лепече шось; всі злякались, шо 
може вже вона вмпрає, як тут наймичка глянь на гобразп тай захоло¬ 

нула. Ми всі тоже побачили, шо під гобразами бігає на стіні дубовпна; 

МАТЕРІЯЛи ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐІЇ. Т. II. 1 
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підійде під гобрави тай сховаєця, а собаками щось так і колотить; ие 

знаю, як відчума.лись. Після цього через неділю нічого, бабка вмерла; 

і як начала відходити, то чути було, як шось гукало попід вікна і ко¬ 

лотило собаками, потім рипнуло дверми к хату і бабка вмерла. Казала, 
шо то смерть ходить по під вікна і боїця вона тілько собак. Після 
цего та, шо читала псалтир, казала, шо бачила шось біле і воно пило 
воду з стакана. Через год і більше бабка почала ходити і батько казав, 
шо раз нічю із своєї комнатки пришльопала бабка і зза пічки звала 
кудись, а маму дуже-дуже дусила. 

С. Сушковка. Зі збірки Д. ІЦербаківського. 

561. Небіжка поучує діти. 

Се так буває, що показує сї і дїтп кажут: „Прийшли пені і мииї 
казали помити миски, файно сї опходйти", — поучепіє дай — отже най- 

мйли службу і парастас на гробі. 

Зап. в сїчни, 1911, від Ант. Трачука з Дадешева, пов. Городенка Ів. Во- 
лошинський. 

562. Небіжка приходить плекати дитину. 

Умерла жінка, лишила маленьку дптйну від грудйй і потому що 
вечера прпходйла і плекала дитйну. Росчіпірит сі нат колйскоу, віпмає 
цйцку і дає сцати. Чути було, як дитііна писком сцала. І ходйла поти, 

поки аж він не ожевйу сї. Як сї стау женйти, то прийшла ще у коровай 
і иоплйкала дитйну і тогдй вітходит і у дверех єну вказала: „Послїд- 

нип рас я була, білше я пе прийду, приведеш си жінку тай най сї зай¬ 

має дитпноу". — Се було у- Колінках. 

Зап. в червни, 1910, від Рафії Паньків із Дадешева, пов. Городенка. Ів. Во- 
лошипський. 

563. Мати вставляєть ся по смерти за дитиною. 

Вмерла пидна жінка і лишила дитину. А чоловік з другоу ожениу 
сьп. 1 та друга була недобра та не давала цііцки ті дитині. Али рас 
увидїла в вони, як та перша прийшла, дала ті дитині цицкп і пішла. 

І рас як та мачуха сіяла муку, то ї сьи показало таке лабате і кажи: 

Я нїц ти не зроблю, лиш добре обходи сьи з дптиноу. 

Зап. в Костїльниках, Бучацького пов. від М. І’акочої М. Напій. 

564. Мати відвідує по смерти діти. 

В нас була померла одна кобіта, котра полишила двойп дїтпй ма¬ 

лих віт грудйй. Кілька разів бачили сусіди, от моя ппбішка мама, іцо 
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аояерша тих дїтий мама прпіодит до дїтий що ночи і дайи сатя 
груди. 

Зап. у вересни, 1904 р., в Журові, Рогатипського пов., від Стаха Беркія 
Ів Саввцький. 

565. Небіжка у дїтий. 

Позавчора ви казали, Василівно, шо мій дєдушка заклинав ярит- 

нпцю та кілком осиковим прибивав: роскажіть, спасибі вам, за шо її 
заклинали? — Це про Полїкареву дочку. —Та за шо? — Вона ходила 
до дітей що ночі. Батько її був з ярптвпків яритник — усім відьмам 
ватаг. Жили вони у хуторі Граському (тоді він ще Вовчим звав ся). 
І тппер ще правнуки того яритника там живуть. Бувало, чи пропаде, 

чи шо вкрадуть, зараз і їдуть до його. Як шо рано приїдуть до його, 

так він просе підождать, поки осмеркне. Як осмеркне, вія вийде, подиви 
ця-подиви ця на зорі, тоді увійде у хату тай росказуе все. І вгадував: 

як скаже, так і прийди ця на лад. У того яритника була одним одна 
дочка. Ото вона возьмп тай умри, а в єї остало ся пятиро дітей: хлоп¬ 

чик маленький та четвиро дівчат, уже чималих. Ті'ко шо вона вмерла, 
а чоловіка її панські гонять у байрак. (Тоді саме пани поділили поміз 
собою байрак на части : його й гонять на поміч лісничому вугіля па¬ 

лить). Приходить він до моєї дядини (це в нас так звуть жінку матири- 

ного брата), вопа, звінїтє, бабувала у ярптнпцї. — „Ходіть, кажи, до 
нас почувать, а то мине гонять у байрак до виділі", — А дядина вже 
трохи чула про покійну його жінку та одмагаї ця: „Тп б, каже, попро¬ 

хав прикащнка, шоб тобі ближчу роботу дали у Вовчому на току, або 

в клуні, або в винбарі. — А тоді ирикаїциком у Градовських був Бар- 

дак; лютий такий був тоді'. Тппер віп вже старни-старпй став, білої ста 
год йому і гуляї ця, як мала дитина. Пішов той чоловік до Бардака 
одпрошувать ця, так він як затупотів на його, як закричав: „Чи ни 
нрпкажиш ще наймать кого за тебе?“ — Так він і ни одироепв ся. 

Припала мої дядиаї ночувать з дітьми. Так з нею аж чирпе пять 
день сторін вийшла. А то все було благополушно, і піч, і другу, і третю: 

й поиидїлок, вівторок, сериду, чптвер, пятницю. А діти була такі нив- 

далі, сорочки в їх позамазувані, голово попапутрювані. Повкладала вона 
тпх дітей спать, і сама полізла на піч. Коли слухає — рип двері, шо 
в сіни. Входить ярптниця в хату та давай будить дітей. А дядиаа моя 
па пічі спустила рукав та затулила їм лице. А ярптнпця ходе по хаті 
в пові плахті' й запасці (тоді бач так ще ходили баби, так їх і ховали). 

То до дного підойде, то до другого та все: „Вставайте, дїткп, вста¬ 

вайте, дїткп!“ — А воші прокидають ця, протирають очі та чухають ця. 

Воиа повмпвала їх гарненько, норощісувала, понадївала па їх білі со- 
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рочки, понагодовувала й поклала. А та лпжить на пічі, наче камеппа, 

і нп ворухпець ця: волоса дубом стало, очіпок з голова ссунув ся. 

Тут півівь заспівав, вона одтулила очі, дпвп ця: двері нозачипюваті. 
Лижить вона й лижить — розвиднилось, а вона все лижить, як дори¬ 

вана: боїць ця злазить с печі. 

Повставати діти, а в їх сорочкп помиті. Вона й пита дітей: „Хто 
вам сорочки помпв?“ — „Мама!" — „А хиба вона ходе й при батькові?” 

— „Ходе!" — „А вія про це зпає?“ — „Знає". — Приходе й він: 

„А шо, каже, ніякої прпвпденції в нас ни було?" — „Але ж тобі, нп 
було! Отак і так!" росказуе. — „Чо’ ж ти пи явиш Градовському?“ — 

„Та хиба ж можно являть про це? Тут,така беда буде: Градовський, 

як бугай зарпве та ще й запоре. Та може це ще тїко приставилось нам: 

треба гараз дозпаць ця“. — Пішов він на кладовище і довго ни впртав 

ся. Ждалн-ждали його — нила тай годі: вже й сиїданя пройшло, а його 
нима. А кладовище проти них, саме на бугрі, за дорогою. Подивились 

на ту могилу, а там уповзано так і дірка здорова і кришку ссунуто 
з довгомпни. Хі, ти Господи! Шо тут робить? Сказать панові — бида і нп 
сказать — бида : Градовськпй па смерть засіче. Пішов він до Градов- 

ського, росказав йому все до чиста. Так Градовськпй кричав, кричав : 

„Якого ви одродку?“ — Та як затупотить ногами, як зариве бугаєм. 
Ну, ото послав він за нокойппм батюшкою. (Царство душі, пиром над 
цим зимелька!). Ідоть на Вовчии батюшка з дяконом (шо то коса дяко- 

ниха в його була на ’дно око, шо на Кавказ поїхав). Тарантас прислав 
за їмп Градовськпй: такий гарний тарантасик. Приїхали вони. Допро- 

шувалп чоловіка і дітей тай забили в її осиковий кілок — таку здорову 
коляку забили. Як ударили обухом — так кров і чвиркнула повпще 
колякп. Заклинав її батюшка. 

Борпсовсьва волость, Валуй, пов., Вороніж, губ. 

566. Двічі похована. 

Людям доводилось бачить і приходплось багато раз чуть, шо ярит- 

ники до страшного суду ходять живі по зпмлї саме в глуну ніч. У одного 
мужика умерла жінка. Вона була ярптнпця і у неї осталось троє дітей. 
Мужик сам став жить; а діти у його постоянно у чорних сорочках і у 
голові тьма вошпй. Іак вопа стала глупої ночі ходить до своїх дітей 

і як празппчок, дає їм білі сорочки і помиє їм голови і постоянно пого¬ 

дує їх. Мужик дпвиця, діти його стали понравляця і хто ’па віткіль 
возьмуця у ЇХ білі сорочки. Вія догадав ся і став замічать. От він 
днем виспав ся, а лочу ліг і слуха. Дивиця, а воно як рипне двирьмп; 

коли глядь, іде жіика і щупа дітей. А він тоді підняв голову і каже: 

„І чого б я шляв ся? Нп пара його бросить цю ппприятность? Коли 
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умирать — так умирать, а як нп хочиш лижать у зпмлї, так ни затївалаб 
і умирать”. — Вона як схвате його за бороду, як яу з ним водиця: 

то було замісто шуток, а то вже пара кричить: Калавур! Разбой! Хто 

віруй-у Бога — рятуйте!” — Сусіди назбігались і нічого нц пороб¬ 

лять, поки кракиули півні і вона тоді розогналась бігти та на порозі' 

шльопнула і околїла. Яак вони тоді зделали знов гроб, положили її туди, 

а кришку прибили по спридипї і її криз пузо аж у землю осиковим кіл¬ 

ком. Так вона с того времпя більш і пи ходила. 

Борвсовська волость, Валуй, іюв. Вороні», губ. 

567. Небіжна приходить до чоловіка 

Як жінка Никбли М. лежьйла уже хора, а він сі любцу уже з ї 
сестроу і вона то иідгльйнула. Нїц собі не жьидала, лише кобй як най- 

ббрше умерла. Тогдй як умерла, то вона фурт їм обоїн сі появййла. 

Льиг вій з братом спати, то вона єг6 душйла, а на брата як подула, то 
він так с-трудоватїу, жи мало не потріекау (їздиу до Обертина до бо- 

гйиї, абй му раду давала, зам. Параски Тймрик). Потому, як сі зачьйу 
женйти, то він сі жепйу, а вона ходйла. У коровай сестра сиділа за 

столом з молодйм, а вона стала собі під вікно і дивйіа сі. У вісїльй 
самож так приходйла. Як вона сі віддала, пеяульйла їм сі фурт, аж дбкі 
вопа-не попала у ту саму неміч і умерла; і поховали їх при купі — 

тому ппйрп роки. 

Зап. в червня, 1910, від Гафії ІІаньнів І8 Далешева. пов. Городенка І. Воло- 
шинський. 

568. Як дівчина ожила по смерти. 

Бйіа дьіука та вмерла. І поховали. Вова йак ходйла по сьвітови, 

пикус сьа нн хотьі.іа апьі вілдати, аии ваиьати. І пак в вашім місци 
мбвплп, жи ї наймут. А нова їм вельіла сьа заречи, жи вона, йак шо 
зле зробит, жиби ї пич пе мовили. І вибила рік і вовп моучали, пич 
і пе мови їй. Вони мали сипа і хотьіли, жиби вона сьа віддала зайвого. 

Бона мовила, жи піде, але йак нрисьагнут, жи пикотрому пич не будут 
мовптп. І так мала дьітону і задуспла. Пак мала другу і задусила. Пак 
мати вмерла і вона зостала сама. А на другий день йак вмерла мати, 

ґазда пішоу у поле ворати, а вона справила музики. Вишиоу сусід ід 
ньому і мовит: „Твойа ґазлпньа музики спраульат. — Тот пи міг вже 
втерпіти ії і ї то мовну. Вона му мовила, жи йак вона ту музики спра^- 

льат. так її м.ігерп там весело. — Віч і' ще мовпу, ва шо дьіти поду- 

сила. — Вона мовила, жи с хлопцьа би бйу велйкий злодьій, а з дьів- 

чатьа піячка. І мовила йиму, жиби биу здоровий і сьа зпесла на небо. 

Зап. у Бандрові, Ліського пов від Г. Бідняк М. Капій. 
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569. Вмерла дитина поназуеть ся мамі. 

Йду я з міста тай йду тай гугню,1) а уно лиш таки з горй летйт 
ид ийвї... Летіло..., а я си переирстйла тай глипнула, а то нима ничьб.... 

Зап. Ів. Волошинський в вересни, 1911, від Одокії Матіос із Ростів, пов. 
Вижниця. 

570. Мама видить свою вмерлу доньку. 

Одна жінка мала дїучипу і нона умерла і дужи плакала за неу- 

і хкіла ї вйдїти по смерін. І приходит до ксьондза і кажи : „Якби ви 
мине порадили, щобй я свою доньку уздріла?" — А він кажи: „Озмй 
на пущіньи сардак навівороть, угорни сї і піди і коло церкви сховай сї 
і будеш вйдїти, як душі ідут і свою доньку будеш вйдїти". — Так за- 

чьйлп мирцї йти і кажут, що тут нлїсна душьй смирдйг і так ішли до 

церкви і ії доньки ви було. Аж па задї дйвпт сї, а вона іде, сорочка 
на ні мокра і вплйкий цибер несе на голові. Як уздріла свбю маму, 

як вачьйли бічи усі вмирлї... — А вона у той час кинула сардак на 
дорогу, а сама утикла. Рано пішоу ксьондз з веу на цвинтар. На кож- 

дїм гробі була латочка сардака. А ксьондз кажи: „Якбис була ни ки¬ 

нула сардак, то би були твойй тіло і кости так па кождїм гробі пороз¬ 

ривали". — Білше на плакала, бо вйдїла, який донька мала тьигар. 

Зап. в липни, 1910, від Митра Ласїйчука з Далишева, пов. Городепка, І. Во- 
ЛОІШШСЬКИЙ. 

571. Як небіжка донька ходила до мами. 

У йндної жінки умерла донька; але тога все донька ходила і до¬ 

пікала свої мамі, а кі жінці було дуже льйчно. Але вона сї радила лю- 

дйй, гноби тому робити, шобн сї збула донььй, жибй не ходила. Але і 
люде нарадили, кобй вона дістала ту сьвічку, що була двапацїть рас 
коло паскі і ту сьвічку засьвітйти у ночй і накрити макітроу. Як на¬ 

коли донька надійде умерша і має то сьвігло роскрйти, абй живо ї 

ймйла. 
Чує стара, а то шос рйинуло дверми. А уна тогди живо макітру 

с сьвічки, а то ї сьвігло доокола обіймйло, тай уже не иускає с хати. 

Тай тогди стара живо перемітку тай завиває сї. Але питає сї та умерша 
донька: „Ви де сї збираєте, мамо?" — „Збираю сї — каже — до су¬ 

сіди па весїіє". — „А то хто сї", — каже, — „жениг, або віддає?" 

— питає сї донька. — А мама каже: „Брат сестру бере", тай — каже, 
— „я йду ва весїльи". — А та донька умерла каже: „То уже нима 
гаразду па сьвітї, коли брат сестру бере, гай я Уже білше тут не буду, 
коли так сї робит на сьвітї". - А то цілком не була прауда, же було 

*) Сама до себе говорю. 
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весїльй у сусіди, бо то не може бути, жибй брат сестру брау. Лиш оеа 
так говорила, жибй біліле донька не приходила. 

Зап. в серпня, 1910 р., від Н. Мокрицького з Далешева, пов. Городенка 
І. Волошинеький. 

572. Як умерлий чоловік ходив до жінки. 

Повідала ІІІкльарська, жи били двоє люда в хаті. А тої баби чоловік 
бЯ оппр. Він як вмер, то ходиу но смерти до тої баби. І ирийшоу ци 
в полудпе, ци в вечір, і все с тоу бабоу сьа биу. Нпґда никого не било 

видно, поїмау і і набву. Аж рас прийшла баба з села до неї, а та хату 
замітала. І вергла мітлу, положила сьа на постїу, та баба веліла ї йти 
до ворошки. Вона шос ти повіот. — І ворошка і' иовіла, жибй си взнала 
чию доньку так, як за свою, і жаби в полудпе вй іа віньцї. — І вона 

так зробила. Сьіла си в полуднє вінцьі вити. А тот прийшов в полудни, 

тай сьа питат: А ти шо робиш? — Вона мовит: Видиш, шо вінці вю. 

— А він мовит: Щем таке пп видав, жиби мати вінці вила. — А вона 
йияу мовит: А хто таке видїу, жиби мерлий до живої ходиу? І вже 
більше не прпйшоу. 

Зап. у Бандрові, Лїського пов. від Г. Бідняк М. Капій. 

573. Як жінка позбула ся з хати небіщика. 

Ходив опир до жінки. Првйде, тай сяде на лавку, тай сидит, 

а вона ніяк го си збути не може. Питає вона людий: Вари, шо я маю 
робити ; ади, мій нибіщик давно, а все ходит до мене. — Тай хтос ї на¬ 

радив. аби вона мила лавку з того і з того кінця, — Тай приходит знов 

він у вечір тай сідає собі на лавицу. А вопа зачинає лавицу мити та 
все то з одного, то з другого кінца воду під него зсуває, аж він уже 
не мав де сидіти, тай каже: Шо то такого має бути, шо ми тілько років 
жили, тай ти мені цего не робила, аж тепер. —А жінка каже: Ну, шо 

такою має бути, шоби умерлий до живої жінки ходив, сего ще нігде не 
було. — Тог.іи він устав тай пішов, тай більше не приходив. 

Зап. від Санди Гу»енюк у Раранчу О. Рак. 

574. Як жінка відогнала вмерлого чоловіка. 

Десь в якімось селі вмер ґазда і все ходиу доміу і робиу, шо 
треба. Молотиу, дрива рубау, худобу кормиу, льигру з жінкоу у постелю 
спати. І вона ви могла нпякої єму дати ради. Пішла вона до ворожилі'. 

Ворожильа порадила: Прийдеш доміу, будеш сьа ладити иа весїльа. — 

А то било в великий піст. І вона ладпт сьа. Приходит він і сьа питат: 

„Деш ти сьа ладиш? — А вона му повідат: На весїльа. — Деш ти 
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видїла, жиби в великий віст хто весїльа робпу? — А вона му повіла: 

Деш ти видїу, жиби вмерлий до живої ходиу ? — І як від неї пішов, то 
вже не приходив. 

Зап. в Бандрові, Лїського вов , від І Федепи М. Капій. 

575. Небіщик у жінки 

Жив чоловік в жївков; пібрали си, а вітак чоловік заслаб тай по¬ 

мер, а жінка си зостала йиго. Як си жінка зосгала тай ґаздувала сама, 

кілько могла. Але він, скоро приходит новий місїць, а він ізбире си 
так, як йиго поховали, тай приходит до свої жінки. Як він приплат, хо- 

дит коло свого маєтку; нідит до стайні і втворит двері і худобу пові- 

пускає, а сам йде тогди до хати до свої жінки тай бире си так до неї, 

як живий чоловік робив (так як за живота, — Максим Гапюк) -тай му¬ 

чив ї, кілько мучив, вже не могла вона кілько вітримувати, бо то ни 
було оден рас, лиш він довши ходив (Як жива, то хотів си до живої 
жінки брати — Максим Гапюк). Али вона вітак сказала людем: Ходит 
до мени мертвий чоловік. 

Ті зачили ї радити, як би вона си їго збула; зачили ї казати так: 

„Ти вбири си файпо так, як до сьлюбу маниш іти, збири си тай засвіти 

собі світло, пирпвирви новий горнец тай поклать світло піт тот горнец, 

та най спдит. Як він ввійди до хати, а ти аби була зібрана; тогди тот 
горнец хапни, аби світло зробило си в хаті, аби го світло захопило”. — 

Лиш він до хати ввійшов (він йшов кріз наглу), а вна тогди світло 
хапнула; як вія ввійшов в хату, а їго світло захопило в хатї, а він 
ї кажи: „А ти де си зібрала?" 

А вна кажи: „Йду на вісїльи". 
А він кажи: „То де йи вісїльи?" 

„Адй там в другім ситі". 

„Хто там, кажи, си віддає?" 

А виа їму кажи: „Брат бире систру, брат рідний бире систру 
рідну". 

А він і кажи: „Так, а де-ж ти, кажи, видїла, аби брат систру брав, 
аби, кажи, брат рідний, систру рідну брав?" 

А вна їму кажит: „А ти де-ж так находив, аби мертвий до живої 
ходив?" 

А він тогди як сп взлостив. тай вже пи йшов на задну каглу тай 
пішов назад у двері; як у двері луснув, аж си двері россипа їй. 

Тай кажит і : „Жий поки гір та каміня тай білих горопцїв". Тай 

віт тогди вже він, тай їго ніхто ни видів, тай так вона си їго збула. 

Зап. у грудня, 1901 р., від Григорія Гапюка в Ревній, пов. Чернівці, Іван 
Савицький. 
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576. Дитина від мерця. 

Б їдної жіики умер чоловік. Як умер тай почав ходити. Все, бу¬ 

вало, прийде в півночі, поробить всю роботу в три мича. А потім він 
дає ії цукерки ранні і лягають спати. Ця жінка «робилась така чорна 
та худа і віл цего ходїня вона мала дитину. Ідей рач прийшов її чоло¬ 

вік і приніс гостинці; вона сховала трохи; прийшов день, бачить, а в неї 

замісто цукерків кізяки. Пішла вона до ворожки, каже так і так, а вона 
її каже: „Як прийде він, то ти перед цим покропи свягою водою і свя¬ 

ченого маку насип. А я ще наговір зроблю. — Прийшла ворожка, по¬ 

шептала, тай наказала, щоб коли приїде її чоловік на сірому кони, то 
як буде кликати, то ни гобзивай ся, а ю вмреш. — Вона так і зробила. 
Проїхав він і каже: Бічний! — А вона лижить. Він її і просив і молив 

і ругав, а нона не відчинила. Заплакав він гіркепько, тай поїхав пла¬ 

чуче. А та жінка скоро після того родила дитину, котра розілялась 

смолою. 
С. Сушковка. Зі збірки Д. Щербаківського. 

577. Як мельник ходив по смерти. 

Жили собі чоловік і жінка. Чоловік звав ся Пантелей, а жінка 
Ганна. У них була своя маленька мелпиця. Скоро Пантелей умер, тай 
став ходити. Що за депь Ганна заробить пашні, то Пантелей за ніч все 
перемеле. Так він молов два годп. На третий год став він потрохи рідче 
молоти. Тоді зовсім перестав молоти тап став до жінки ходити. От хо¬ 

дить він год, другий, ласкоче її і щипає тай скоро був би її замучив. 

От вона на сповіди сказала про цеє батюшці. Тоді' батюшка сказав: 

„Возьми оцей свячений пояс тай як вій прийде, накинь єму на шию цей 
пасок". — Ог вона взяла тай пішла до дому. ІІириночувала їдну ніч, ни було 
його, бо з нею була жінка. На другу ніч вона сама осталась. От вже 

десятий час, а він все приходив в 12 часов. От вже пробило 12 часов, 
віЧТлняє він двері тай входить. Гііниа сидить на ліжку. Підходить він до 
неї, а вона кидь паском свяченим тай спіймала. Тоді Пантелей давай 
просити ся: „Пусти, каже, пусти!" — А воиа все єго держить. Тоді' 

взяла вона тай нривязала пасок до геоздя, а сама пішла за батюшкою. 

Приїзжає батюшка з кропилом, а з Паителея вробила ся статуя. Ба¬ 

тюшка взяв тай покропив кропилом па пього тай його на стало. З тих 
пор його більше і вп видио було иїгде і нп молов більше. 

Умань. Зі вбірки Д Щербаківського. 

578. Сердитий мерлець. 

Ото я новірнла, що мерці ходять, бо мій батько тоже вмерли, али 
не ходили, царство їм нзбеене. Є в нас Бурлаки. Ог старий Бурлака 
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виер. ІІрошло неділю, може більше, скарже ця стара Бурлачиха, шо дц 
неї ходить старий. Не повірила я, але пішла до них переночувати.. 

Тілько стемніло, бере стара в жменю свячену муку і посипала па по¬ 

розі і по всі хаїї. Впняла госпкові хрестики, поклала в бігуни, на вікчах 
і ше десь. Засвітила каганець, завішали вікна, шоб не заглядав мерлень 
і сидимо. А мак сипи ця, шоб мрець не ввійшов, ему треба визбирати 
всенький мак, аж тоді' він ввійде. Потушили каганець і чогось стало 
так страшно і шось засмерділо. Я і їдпа дівчина лижали на землі, стара 
на припічку, невістка па пичі. От шось рип... Та уже почули ми, шо 
ввійшов. Чути як він: цян, т.ій прислухає ця і так ходив, ходив но хаті, 
доки не надибав картоплю. Тай тою картоплею кндь, тай прислухає ця, 

бачить, шо ми це ворушаєм ся ; воно знов кпдь, а ми під кужух залізли 
тай душим ся там, так упріли. Потім пішов до припічка, де спала стара,, 

та стару по лобу бух! Стара заплакала, а невістка із печі тай кричить: 

„Кропот твої матери; кажуть, шо мерці не ходять". Та за коцюбу, та 

по вуглам. А воно рип, а як засвітили каганеиь, то бго не було, а в 
старої синяк на лобі вискочив. За спаня вже й нема чого було думати. 

Сидимо. А воно в вікна, трах, трах, та так віконницями мурдує. Клям¬ 

кою стукає, бігає попід вікна. Потім вилізло на гору і давай скидати 
кури, кпдь, кидь! Поскидав і шукає ше якої роботи. На горі були кі¬ 

зяки, липаки, він начав зносити їх на купу. Оце чуємо, цяп, цяп... Но¬ 

сить, носить, а потім гугур... Тай покотились липаки но горі, чуть стелі 
не завалит. Так воно робило, поки півні не заспівали. От як було. 

Зі вбірки Д. Щербаківського. 

579. Подушка на мерця. 

До одної баби ходив якийсь страх: огньом сипав, скринею первер- 

тав, гасив лямпу, а вкінци брав сю бабу за лине, за руки. Робила всьо> 

що ії люди нарадили, але нїчо не помагало. Аж олин чоловік нарадив 
її, аби кинула подушкою на відлі. Приходит біла: спппт огньом, гасит 
лямну ; баба питає ся: Що хочете, мамуню (бо то мали бути їі мама по- 

мерші), — нїчо не відповідає і приходит блнзше до неї; тоді ся баба 
кидає па відлі иодиикою лівою рукою; біда як таревіла як кіаь, корова, 
вчинив ся вітер і як пішло, вже більше не вертало. 

Зап. 1908, у Вовкові, Перемишлян. пов , від Варвари Боднар М Воднар. 

580. Небіжка мама лягає на доньку. 

'Мої непі' роскаїувалп, що у свої сестри нучуваїи, тай тогдй там 
була умерла їх мама, тай тої днйнп були поховали. І тої ночп лєглй. 
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і спали і вона на них лєгла і з годину студеие лежбло, аш тогдгі сї 
з них ссунула. Тай тогдй були сї теньґо перепудили. 

Зап. в черввн, 1910, від 1. Лозовського з Колїнок, пов. І'ороденка, Ів. Во- 
лошинський. 

581. Небіжка капітанка. 

Умерла сусіда капітанка і увніїла мама, шо вілазьйла через вікио 
і прийшла і казала: „Ни бійте сї, ніхто у вас не умре“. — І не умер. 

1 чути було фегор, як прийшла. 

Зап. Ів. Волошинський в серпни, 1911. від Каролїпи Сарнецької з Вижницї. 

582. Дівка в биндах. 

Якисьмо пішли до Ласковин на празнпк, тей йдем вже так пізно 
блишши церкви, жиби пириночувати, до своїх таґжи знакомих. Тей йдемо, 

місячно, дивимо се, стоїт дївкі в стоншках піт плотом. Ми се питаємо. 

Кажпмо: Якась стоїт оніе піт плотом молода. Чи то є висіле, чи так сє 
на празник вбрала. 

Ми хтіли до неї. Йдем до неї, вона як зачне тії стоншки росфа- 

ювати, біжит, біжиг. Тей: Чикай, дївко, що ти за една! 

А вона піц, но попіт пліт тікає на цвинтар і кажи: Я сє до вас 
ви вобзиваю, бо ни маю права і вс до меви не! 

І пішла зарас та дівка, побігла на цвинтар. Поза церхвов зарас 
цвпвтар. Чогди побігли за иев коло церкви і ии виділи, де вона пішла, 

но замило щось йойкотіти иа цьиптарн, али вже там їх ни пустило йти. 

Зап. від вуйни Польки Стецїй в Будзапові, Теребовельеького пов., О. Де- 
ревявка. 

583. Небіжка в білім одязі. 

Рас мати вмерла одні дівчиньі і приходила все біло вбрана і все 
стояла в головах і так руки над неу простерті тримала. І так приходила 

с тиждень, а потім прийшла вже вбрана чорно і більше не приходила. 

Зап у Бандрові, Ліеького пов , М. Напій. 

584. Баба в рантусї. 

Спав мій брат в хаті. Вийшов иа двір, вибачийги. Тодп став, слу¬ 

хає— шось так до гори смалит, а то була гора... так під горов. Дивит 

сє, щось іде, так ногами чалапає. І вій став, ириглєдає сє, а то баба 
в равтуху завинева. Він зо страху втік до хати. Став в вікно, зачвв сє 
дпвити, прндивив сє, що то є мирла і так чалапало, чалапало, а він 
настрашив сє, пішов спати, накрив сє з головов. 

Зап. від Яндруха Стецїя в Будзанові, Теребовельеького пов., 1903, О. Де- 
ревянка. 
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585. Небіжка стає в вікні. 

Мої тїточиї сестрі вмерла мала сестра. І раз десь иа другий день 
тїтка і сестра дивлють сьа в вечір черес вікно. Дивльат сьа оно, сюїт 

в вікні та, шо вмерла. Рантом кпдак.т сьа до дверий, на двір, а там юж 
ничого нима. 

Зап. у Бандрові, Лі-'ського пов., від І. Федиіш, М. Капій. 

586. Померша рушає клямкою. 

То оповідав декан Рипявец: Десь коло Санча у якогось сьвящен- 

ника хтось вмер. Поховали; али прнїадит там раз паш декан. Стелять 
му спати в покою, а двері виходили на город. І вговорили сьа, що 
в тім покою, як но бє одпнацята година, все хтось рушає клямкою. 

Але Рипявец нічого не боїть сл, каже, то: Я то досліджу. І каже: Я 

станув коло дверий з рукою майже коло клямки. Бє одинацята година, 

а ту клямка порушила ся. Я, каже, вітворив двері, а ту ні духа не 
було. І то факт. 

Зап. у Бандрові, Ліського пов., в д о. Негребецького М. Капій. 

587. Хлоп бє небіжку на цвинтари. 

Бурковский перелазьпйи иерелаз, а то стоїг жінка на перелазі' 

зібрана так, як умерла. Каже: „Добрйн-вечір*,— а вона сі не обзивайи. 

А він другий рас каже — не обзивайи сі... А він тогдй буком на відлїу, 

тай тогдй лиш пошуміло до горй цвйнтарем. 

Зап. в жовтпи, 1910, від Анни Павук із Далешева. пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

588. Як жінка приходила за свічкою. 

і Марка Юрічука слабувала жінка Марія. Мучіла си доуго тай 
кілька диіу не могла сконати. Приходили сусіди сокотити душі тай си¬ 

діли доуго, а потім сидічи нісвули. Одного вечера посходили сьи тай го¬ 

ворили, але шьо то було літного чьису у саме сапанє, а усі були трудні, 
говорили, докі говорили тай піевули. Марко також трудний склопиу си 
таі; усну у, а слаба мучіт си, копає. Як всі' твердо піснули, Марія без 
свічки сконала. Тоті устают, а уна уже студена. Устали, подпвпли си, 

шьо робити, умерла без свічки, пропало. Загріли тепле, обмили тай по¬ 

ложили на лаву. Іак перележала небіжка дві добі. Вітак поховали, 

поплакали, зробили задушне і деякі порозходилп си. а удпі ли¬ 

шили си з Марком. Першої ночі нїчо ие було, і другої, а третої ночу¬ 

вала лиш Маркова сестра. У иочи шьи й не пісиули, а то шьос коуть 
і }творило двері сінні, а потім хатні, увішло до хати, сіло тай сидпт 
на лаві. Содит тай спдит. Сестра збудила Марка. І він уздріу тай не 
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можут удно до Одного словечка промовити. А то було при світлі, бо по 
покоїнїи три ночи торит церез цілу ніч світло. Сидит Марія тай нїчо 

не говорит. Посиліла не довгий чьие тай пішла церез утворені двері 
на двір. Раао пішоу Марко до старших жіпок, шьо робити, шоби Марія 

не приходила. А ті кажут: „Усучп свічку з чистого бжівного воску, 
а не ту, шьо ти трпмау, єк уна конала". — ІІішоу Марко і найшоу 
воску. Усукали свічку так, ек жінки казали. У почп політали, але пе 
спє. Сестра увела тай дала Маркови свічку. За йкьс чьис гурк дверьмн 
сінними та хатнимп, уходпт до хати, сіла па лаві тай сидит. Марко 

устау тай такі з постелі кинуу її свічку серед хати лап каже: „На тобі 
твою свічку тай відчіпи си від нас живих, бо тобі не до нас, а нам пе 
до тебе". — Покійна увела свічку, притулила до грудий тай зашуміла 
дверьми аж лоскіт на усю хату пішоу. На другий день пініту Марко до 

ксьондза, наимиу за покійнпцу службу, нарлстае, зробиу поминки за її 
Душу, тай уже Марія не приходила білше за свічкоу і не прийде до 
кінце світа. 

Зап. від Василя Павлюка в Тростяпци, Снятинського пов., Ос. Михай- 
лецький. 

589. Собака гребе яму. 

[колись ми ходили з Ягоровною, шо в оцьця дякона живе, Богу 
молиць ця. Приходимо до Виселої. шо то під Харьковим, ппрпночувалп 
в слободі' й пішли собі так. як стали ок черилї коров гнать. Дивимось, 

а па кладбпщі шось кида тай кача землю, як лопатою. Ягоровпа й ка¬ 

же: „А ходіть лиш, подивимось, шо воно там таке землю риє. — Пішли 

ми туди, дивимось —аж здоровий собака риє і ямка отака вже вирита, 
в пояс, а коло блпзу нікого нп чуть. Вийшли мп па шлях, людп ок че- 

ридї гонять скотину. Ми питать: „Шо там у вас сховано, шо там здо¬ 

ровий собака риє?" — А вони одна поміж одною шур-шур: „Це-ж ота, 

каа’ть, захована". — „Хиба вона ппдпвпо схована, чп з єї дух нахущпй 
іде, шо собака там риє?" — „Та вона, ка’ть, була ярптппця — ще нн 
стара молодиця, а чоловік її у бігах був. У її три дівчині було, а чп- 

твертий хлопчик. Так вона до їх шо ночі ходила. — А табунщнк і каже: 

„Це така, шо весь світ пройшла і зводппця і розводниця. Вона ше й до 
замужпства була така. — Коли дпвпаоеь, іде дівчина, дочка тнї ярнт- 

ницї, в єі коса роспуіцена і лента с краю. Коса розпущииа така вплнка, 

нижче пояса. Гладеспвько вичнсано та в горі пасмпчко взять так у па¬ 

лиць, та шнурком чорнпм плетеним звязано, а з верху той шнурок під¬ 

горнуто під косу, а там завязано шнурок слабеспнько та кінці опять 
закинуто на верх і на вереї положппо їх навхрест та на кінчику тро- 
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шички заплетипо ті шнурки с косою, тїки щоб коса ви розхрістувалась. 
Оце вона до году й ходить, як мати вмерла. 

Борисов. волость, Валуй, пов., Вороніж. Губ. 

590. Як довго ходить мерлець ? 

Умерлец іодит лиш до року, а від року уже ні... 

Зап. в лютій, 1911, від Анни Воробець із Далешева, пов. Городепка, І. Во- 
лошинський. 

591. Чому не можна плакати за небіщиком. 

Як плакати за мерцем, то він у воді вітак лижйт, ци шо, я ви знаю. 

Як на запусти й.іуг мерці до церкви, то хто плаче за мерцем, то несе 
вйличезннй цебер на голові води і клппе свою маму і тата. Кажи: „Що- 

бйс віт пана Бога прощі ни мау, як я чйрис тебе тьишку покуту маю“. 

Зап. Ів. Волошинський в липии, 1910, від Митра Ласїйчука з Далешева, пов. 
Городенка. 

592 Не вільно плакати за мерцем. 

То єдні жінці донька вмерла, а вона ни мала но єї єдну. І ходила 
на цвинтар плакати, на дончін гріп. Али єлного разу як пішла, як за¬ 

чала плакати, а щось над нев як стало рознлетени, як вдарило руками 
собі по полах, то вона зо страху аж пп знала, як тікати з цвпптару. 

І вже венци нп ходила на цвинтар. 

Зап від мами в Будванові, Теребовельського пов., 1903, О. Деревинка. 

593. Несповіданий небіщик зі свічкою. 

Дьигла дїучина спати на печії, дйвпт сї, а то шое сьвічку засьві- 

тііло. Тай кричйт ґ в ауту у ночй, нуджіб сї... Тай віт тогдй не спит там 

ніхто більше. А то тому сьеїчка та горйг, бо то тато йн нпсповідапий, 

шо покер. 

Зап. ів. Волошинський в сїчпи, 1911 р., від Н. Мокрицького з Далешева, пов. 
Городенка. 

594. Мерлець не здоровкаєть ся. 

Два роки тому назад умер портнин Юхим. Чириз два чи три тижні 
пройшла молва, шо він почу ходе з могилн до дому. Богато людей цьому 
ни вірили, це, казали, все вракп. Инші казали жінці, шо твій чоловік 
по ночах до тебе ходе. Вона сердилась і дуже лаяла того, хто її казав, 

думала, шо їі дражпють. Один раз пізно вечиром ішов Павло Мпроновпч 

по попові улицї. Проходе мимо двора покійного Юхима; дивиць ця, а 
він сиднть біля хатп на лавоцї в чорному' сїртуцї, в брюках, білі чулки 
і чорні чиривички. Павло Мпроновпч гаразд іще нп знав, шо він уже 
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умерший. Порівнявшись з ним, сказав: Здоров був! —А покійник йому 
ви одвітив здрастуй, а сказав: Тибі яко діло ? Іди по свої дорозі', коли 
тебе ии трогають. — Миропович пішов дальші, ни звпрнув иа його слова 
ніякої уваги. На другий день він став росказувать, шо портпий дуже 
загордів, сказав йому здоров, а він і нп одвітив, а сказав, шо яке тибі 

діло. — Йому стали казать, шо портний уже давно умер. А Павло Ми- 

ронович ни вірив їм. Шо ви, каже, тіиї балакаїте, я ж своїми очима 
бачив, як ось зараз вас бачу, так і його; а ви голову морочите; иминно 

знаю, шо кін сидів; як капля води Юхим і голос, як раз такий, як 
у його. — А коли удостовірпв ся, шо він і справді' умер, так сам сибі 
дивував ся, шоб воно значило... Догадуюць ця, шо він був родимий 
відьмак. Кажуть, у його був маленький хвостик. 

Зап. від М. Хайлової. с. Шибекино, Білгородського повіту, Курської губ. 
П. Тарасевський. 

595. Як дїдо снив ся. 

Коли умер мій дід, так я з ним ни попрощав ся, бо вій, казали, 

умер од холери, так я побояв ся, шоб і сибі ни вмерти. Так опісля 
він міні покою ии дав, до сорок днів пошти то що дня спив ся і все 
сварив ся: то з палкою, бувало, ганяїць ця, то так слідкує за мною; 

все чогось домагаїць ця - лає, страмить. 1 він міні так надоїв, шо я 
уже ни знав, шо робить: тїко очі заплющиш, нп спіїш задрімать, тут 
зараз же і дід Олпксїй являїць ця. Я став казать людям, шо його ро¬ 

бить, шо покійний дід спокою нп дає? — Міні старі люди нараяли од- 

правпть паипхиду. Я подав на проскомедію скільки раз, а далі одпразив 
иаиихнду і с тих пір як руками одняло. Приснпв ся раз і вже ии сир- 

дитий, а веселий і ласкавий і більше ни спив ся. 

Записав од П. К. Тимошенка, слоб. Тищенка, Валуйського повіту, П. Тара¬ 
севський. 

595. Дядько не дає спокою. 

Димпд Кирпчок нвраз хвалив ся, як йому покійний дядько Грпцько 
нп давав спокою. Був я, каже, з ним ви в ладах. Ми в ним раз дуже 

полаялись, я разок його іще по вуху тьопнув. З тих пір він па мене 
дуже був сирдптпй так, шо мп з ппм коли зустрічались, так здоров один 

другому пп казали і ніколи слова ніхто з нас ни промовив при всірічі. 
Умер дядько Грпцько. Я нп пішов до його в хату попрощаць ця. Бп- 

ипсли його в церкву, я і туди ни пішов, та вже коли пописли на кла¬ 

довище, так я для одводу очей, шоб пп балакали про мене люди, пішов 

проводить покійника до могили. І гріх мої душі, нпрпд тим, як опускать 
його в могилу, я теж з ипм ии попрощав ся, душа пп налягла до його 

підходить. Після смертп я иї одного разу його пп поминав. Так він, 
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бувало, у сні приходе і гавяїць ця за мною з палкою. А раз як запо¬ 

пав, як начав лупцювать костуром, так я иа ситу вирвав ся, та давай 
крпчать. Жівка почула та товк під бік, я і проснув ся. На ранок я па 
силу підняв ся, все боліло, ниначе в ступі побував. Росказав я про це 
сябрпсї, старі бабі У ля ні. Вона пораяла ліні' полянуть покійника. Позвав 
я попа і втіх духовних, оделужилп вони панихиду. Зібрав я поминки, 

покликав людей, помянули, як слідує буть. О тих пір пирнстало мене 
бізпокоять. А коли пачинт сииць ця, так я миріці подаю на проскомедію 

і покійипк утихне. Тепер я ни одному совітував і совітаїь буду, шоб 
покійних поминали і шо страшенний гріх тому, хто з покійппками ни 
прощаїць ця, бо умершнм па тім світі усих гріхів ни проіцаюті, > коли 
з ними хто пп попрошаїць ця. Мертві душі коли захочуть, шоб їх по¬ 

минали, так вони подають вістку чирпз сон. 
Зап. від Д. Киричка, с. Тишанка, Валуйського повіту, Вороніж, туб. П. Та- 

расевський 

597. Мерлець під плотом. 

Ішли ми раз з родичами від баби з госгипи до дому. Приходимо 
зі сьлюзий чирпс греблю, бачимо на пиредї щось білого, цілком білого, 

високого. ІІрпблпжийпмо сьи блиншп. дпвимо сьи, то йист цілком по¬ 

дібний до вмврдого: віт стіп аж до голови йист білий, високі до трох 
локот, али витко було, що гоп умпрлпй почув нас голос і звирнув з до¬ 

роги, притаїв сьи, нерухомий став під пліт за пітаору. Ми йпгіУ минули 
і пішли ду дому. 

Зап. у вересни, 190І р. в Журові від аїента „Дпїетра“ Стаха Беркія, І. Са- 
вицький. 

598 Мерлець розмовляє з сином. 

Вмер тато. Поховали єго, а єго хлопиц служив прп скарбі. І йшов 
пізвов поров зі скарбу. Алп йде свойов вулицив, здибає па правій боці 
якогось мирлого; приглєдає сє доори, а то єго тато. В білих штанах, 

в шанці, звичайно, як то люди рускі сє ховают, хлонп. Пізнав свого 
тата, настрашив сє, став тій стоїт. А тато до пего кажи: Тп чо сє 
боїш ? Ни бій сє мине! Чо так пізно йдеш, сину, з роботи? 

— Ну бо, кажн, мусївпм роботу робити, яку там казали. А вп, тату, 
де йдетн? 

- Йду, сину, до мамц і до тебп і до тамтого молотшого! Те8 

зараз тез. 
Зап. від Яндруха Стецїя в Будзанові, Теребовельського пов., 1903 р., О. Де¬ 

ревинка. 

599. Форналь ходить до коний. 

Мав хлоп полошнї копі, ніби форпаль. І віс він в зимі гній. Як 
вдарили в затоки сани на вибою і той хлоп вдарив сє головов і забив 
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се. Поховали его. Досить так вже було в літі, вже були садівники в садї, 
шов той чоловік, шо вмер, бнс сад і зобачив єго садівник, того мпрлого, 
і пізнав єго, що то за еден, бо го дужп добрп знав, як жив ще. Тоди 
зачнв тікати, а той мирляй прийшов до своєї коний і тая стояв. І також 
добачили єго форналї. що то за еден і він постояв, постояв коло своєї 
конай і пішов собі. 

Зап. від Яндруха Стецїя, в Будзанові, Теребовельського пов.. 1903, О. Де- 
ревннкя. 

600. Мерлець пуджає коні на цвинтари. 

Чоловік ви і і V з пруги я чоловіком... вігнау копі пасти на цвинтар 
і зачьиіи коні фуркотіти... Зачьйіп фуркотіти і вачьйли сі дивйги у дру¬ 
гий бік. Тогдй копії глипнули, подпвйли сі, а то чоловік сгоїт мертвйй 
на гробі у шьйпцї, у сорочці і у портках... Коні як рушили, -то тікали 
аж до лїса до Дністра і нп могли їх стримати. 

Зап. в липпп, 1910, від Тямка Воробця з Да.тешева, пов. Городенка, І. Бо- 
дошинський. 

601. Мерлець іде дорогою і минає. 

Я раз во;пу снопи ше у Колінках тай пізненько то було, повече- 
рілпм, тай і лем зноу. Аж тут коло села, під селом тут йи кирнйцьи, 
але тут так ясно — дуже місїць сьвітйу тої ночи. Тут дйвнм сі, коло 
клрвііці шос сі біліє. Ми кажем: То уже буде днина, коли бере якйс 
воду уже на днину. Оже мп їдем від непу, а він іде прбтїу нас. Оже 
мриходит він від нам так само як мерткец, в іптйпцї, в сорочці — по 
землп сі ките так. як майи бути. І він нас як номинуу, то так бики 
йшли жйво, якби батогом гнау, і зараз аачьйлп фукіти. 1 тогдй мп собі 
бадакаєм — можем під'їхали иіу гбний — тай тогдй собі балакайим: „Ти 
знаєш, шо то за одеп пішоу, такий гни мертвец?“ — „Ая“ — кау — 
.такі мертвец". 

Зап. Ів. Волошпнський в падолисті, 1910, від 11. Писаякжа з Далешева. пов. 
Городенка. 

602. Мерлець іде навперед живого. 

Іду я раз пізно з села до дому попри цвинтарі,. Іду і дпвю си, 
з трупарпї шьос вішло у такім білім убране, єк сніг. Іде, вішло на до¬ 
рогу тай стало. Дивнт сп на мене, а я на него. Але я шви пн оту так 
бдпзко. Одну я, стало н уно. Гадаю собі, може уно ме так до ранку 
стояти ! Руїнну я іти, а уно й собі навперед мене іде. Стау я тай ду¬ 
маю: Най уно собі піде! — а уно зноу і собі стало. Іду я, іде уно. 
Але я уже не ставау, іншу, ішоу. а уно усе пауііеред мене, аж прийшло 

ЛАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОПЇ. Т. II. 2 
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до гроба, де буу ксьондз похований — гай лиш сп там запало у яму. 

Я проминув, переирстиу сп тай пішоу до дому. 

Зап. Ос. Михайлецький в Тростявци, Снятинського пов., від Гаврила Сан- 
дуляка. 

603. Мерлець гримає у стіл і лізе на ліжко. 

Булам у блепп Дзїрьпкбвої, бо і умер чоловік і нені одної бсени, 

вона мене закликала, що сі сама бойла. Ми одного вечера до пізна 
шили, вітак польпгаїпм. Чуєм, а то шос так у скіу гримне у хатї... 

Потому чуєм, а воно уже лізе на постіль, постіль зачьіпа тріщьпти... 
ми сі зльпкали, понакрпвалпм сї з головбу. Потому балакаєм одна до 
другої: „Будем уставати, дивптп сі, може що будем вйдїтн". — ІІоу- 

ставалпм, лйвим сї, місїць сьвітпт у хаті так, гей у днину — пічб 
не витко. 

Зап. в жовтий, 1910, від Марії Белей в Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 

604. Мерлець стріляє. 

Вмер Саверко Воляновский, рибак і стрілец віт псів. Поховали єго. 
Ьдного разу' по єго смпрти пішли на рибу. Цалий день так лапали оибу, 

в вечир норосходили сє. а Ґреськови Москаликови і Кубови Потоцкому 
випадала туди коло вето дорога. Куба пішов вперет, а той сє лишив 
з заду. Слухає, такни крик і вернув сє, що то є. Прпближиє сє, а то 

Іресько Москалик стоіт па міеци там, де го лишив, дужи побитий. 

Кінчи до вето: Ґреську, чо ти стоїш? — Той сє до вето ви вобзпває 
і ви годин йти. Той днвпт сє, що ни жарти, взєв го до дому, нрптєгнув. 

Тогди Ґресько си віддихнув і росповідає, що Спверко Волявовской стрі- 

лєв в вето і було багато псів і бив го. Тогди той Ґресько Москалик 
вітхорував шось дві недїли. 

Зап. від Яндруха Стецїя, в Будзанові, Теребовельеького пов., 1903, О. Де- 
ревянка. 

605. Мерлець біжить за парубком. 

Прийшбуєм с поте і зобачиуєм перед вікнами нибіщика Андрія 
Горовцє так, як буу похований, ще навіть за хлібу біг. Я напудиу сї, 
таєм утік до хіти. 

Зап. в червня, 1910, від Семепа Луцика я Далешева, поз. Городенка, І. Бо- 
лошипськиїї. 

606. Мерлець ловить чоловіка. 

Пішли ми рас у суботу до павьскоиі капличка на пвивтарв квіток 
нарвати. ІІерелазьийу йа черес штахети назад, а за парупками й сльід 
застпх; чогос сьі напудилн й поутьікалп. Дпу'льу сьі на цвпнтарь, ато 
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с поза йакогос гробу стане труп, такий білий, аш сьійайе. Та такі ста? 

тай за яноу. Йа лау драпака, а пін ше борше. Забіг йа до Семена 
Квасьпьука, а дух шчес, бо він білше льудий йак одного нарас не 
чьінайе. 

Заи. в липни 1903, від Івана Яворського в Кулачківцнх, Коломийською пов. 

Осип Яворський. 

607. Як парубок умер через страха. 

За Львовом сьи так зрубало: вмерла жінка, називали ї чпривнпцив. 

Тай худила по смерти кілька чпс; али нарубки сьи змовили на ню. 

1 туди ідей так гуворпт: О ю, кажи, стара горбульи йде! І взьив, ки¬ 

нув палпцив за нев, аж і ну тих калигах вдарив, ніби по пугах, палпцив. 

І як ю прийшов до дому відтам і ю в дома нізо ни вогорив, ю запїмів. 

А другий нарубок, то той пувів, шо їм сьи стало так, жи їдного вра¬ 

дували, а другий в тім вмер. Али тому, жи і вдарив, то ноги повбиртало, 

наперед повбиртало і голову обирнуло так, жи писок був на пиред, то 
на потилицю. Так го покривило. 

Зап. у падолисті', 1906 р , к Воронові, Городецького пов.. від Марії Штойко 
Ів. Савицьяий. 

608. Наймит стереже вмерлого ґазду. 

Буу йпден ґазда; як вмер, то казау, аби коло него наймит вар¬ 

ту ва? три почі в дома і ва цвинтарі. І пилу за то заплати? великі 
гроші, шо віп сам хоті? і збіже дау. І вітак сьи журну пайиит: Як я 

йпго буду вартуватп, як я сьи бою? А мушу стеречи, бом взьиу за тое 
плату. — Пішо? сьи до ксьиндза радити, шо с тим робити. Ксьондз йиму 
дау сьвпченої крейди і кропило. Каже: Як увійдеш до хати, абсс крей¬ 

до? переписау віл дверпй аж до сеї стїпп стеле?. І па другім боці 
сьидиш; али абис на сідау по тім боці, де він лпжпт. І абис епдї? так 
цалу піч. — Він епдпт, люди сьи поросходили, лише ті, шо в хаті, али 
снии. — І він ендит. А той взьиу мирлий, уста? тай каже: Ходи, бу¬ 

дем сьи бороти. — А той каже: Коли я не хочу! Тай так кропилом 
би? но чолі. 1 ледво сьп снека\г, шо він сьи від него відчіпну. І тогди 
льиг той мирлец, як кури запіялп. І так бес три ночи. А вітак мусїу 
на цвинтар йти. І звоу сьи пішо? радити до ксьондза. Ксьондз взьиу, 

дау йому таку паку. 1 каже: Там поставиш ту паку коло гробу і в ту 
паку сьидиш. І абис ониса? то? крейдо? ту паку, то піхто до тебе не 
нрпетуппт. — А так дес коли девпптої години злі духи таке, иї їм пе було 
рахуби, відкопали яму і взьпли, з того ґазди цілком шкіру обдерли. А 

той наймит сьи дпвв?. Тай тогди як обдерли шкіру і закопали яму, 
зачили сьи дужи дерти над то? шкіро?. Той собі, а той собі — тай 

лота шкіра впала до паки, де той наймит сидїу. 1 тим часом кури запі- 
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яли і злї духи сьи розлетїли. Другої ночи пішоу зноу, а той вілазит 
вітти тай каже: Віддай мені ту шкіру, шо ти відібрау від злих духіу. 

Бо вони би взьили, буу би злий дух убрау сьи в мою шкіру і буу би 
так, як я, ходиу і нуджіу би людпй. — Той віддау му шкіру і вже 
більше пе йшоу на варту. 

Зап. у Костільниках, Бучацького пов., від С. Хартуннка М. Капій. 

609. Дяк і мерлець. 

То було в Мальчичох; був дід, вмер, а дьпк чьитав савтиру і хлопи 
були ту па хаті. Як сьи мирлйй зачьив рушьигп, а дьик гет до подушок 

сувов сьи, втьиков. Тей потім як сьи другий раз порушьив мпрлий, 

а хлопи ті зараз на двір повтікали, по сьи дьпк зіставив в хаті. Тей 
потім як сьи ше третий рас сгрьис, а дьик ще сі далі' посунув, ше далі 
втік. Потім мирлсй впов, а дьик втік, тей далі ни зпаю, що сьи стало. 

Зап. у падолисті, 1905 р. в Вороцові. І’ородецького пов., від Івана Штойка 
Івап Савицький. 

610. Мерлець перестрашив дяка. 

А іїитея дьпк росказувау, що йпго кольпґа дьикувау у горах, шо 
го закликала Гуцулка читати псаліпру. І я чнтау, а вона шос там собі 
лагодила до печі і нарешті дес пішла до сусіди, а сусіда так заудалї, 

якби до Дубок. Я читаю сам, читаю, аж нарешті кивайп сї той умерлий 
і такі устаб... а я даті с хати. Заглянууєм через вікно с страху, що він 

упау на землю лицем до землі. Я с страху не вернуу сї, лиш уті'кйпм 
аж до другого сусіди. І жву той чоловік ще три неділя. але иїчо не 
уповідау — ослаблений до трох неділь умер. І більше уже ни уставау. 

Я самий вітак с перестраху відлежіу. 

Зап. в серпни, 1910, від Ан. Трачука з Дзлешева, пов. Городенка, І. Во- 
ЛОІІІИНСЬКИЙ. 

611. Утеча перед мерцем. 

Помер в Укалові яритппк сам і над ним читав дячок псалтирь, 

а баби слухали, поки поснули. От він чптае-читае, шось у ного волося 
дпбом піднімаї ця. А діло було так уже в північ. Собачка й лижала 
на припічку малюсінька та як загарчить, а той мертвець на неї паль¬ 

цем і махаїть. Бона дужче ричать, він на неї дужче махаїть. Дячок як 
гляне, а той мертвець уже піднімаї ця. Дячок із хати, мертвець за ним. 

Іут і бабп як почули, давлять одна одну і собі іс хатн бігти, та на 

порозі як попадали усі кучою! Дячок у ліс, яритник за ним слідом бігти. 

Дячок баче, шо беда, зараз за дуб заскочив. Той мертвець тоді не по¬ 

пав за дячком та як попав дуб (думав, шо дячка вловив), та там і остав 
ся на тому дубі. Дячок чприс трп дні й спбі вмер — пприлякавсь. 

Борисовська волость, Валуй, пов.. Вороніж, губ. 
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612. Як баба хотіла задушити дячка. 

А то там іще у одному місті така штука була. Умерла баба, а та 
баба та мабуть була яритппця. От пішов до неї псалтирь чигать дячок, 

і дочитав ся він до шана так, шо була північ уже. От він оросив чи¬ 

тать і пішов до дому та іілко став у себе уже дома викурювать, а вона 
із серця хотіла видушить його. От слуха він. а воно шльопа мимо хати 
так, як відмідь і прямо до дверей. У його і волося дубом стало: упу¬ 

стив і цигарку з рук. Ог воно як дойшло до двирей та як двинуло 
разів три за питмо, аж хата затрусилась, тоді' і пошльопало назад. А 
воно бач його ші пустили анголи у хату : стояли па двирях; а як би ни 
було янголів, а попустив Бог його у хату, так воноб розтирзалоб його. 

Борисовська вол , Валуй, пов. Вороніж, губ. 

613. Як дяк убив теля. 

Помер був побирижник в йіднім силі' — ни знаю вже, де то було. 

Гай побприжнпчка пішла була до сила по дяка, шоби йшов псалгиру 

читати. Дяк прийшов з псалтиром, а вона пішла до коршми за горівкоя. 

А бго в хаті підперла, щоби ни втік і засьв тпла каганец, Дяк читав, 

читав той здрінало му сі. тей заснув. Пробудив сі, — сьвітло згасло, 
шось чалапає но хаті; той настрашив сі, виліз зза скрині, хтїв фтїкатп, 
до двирпй, двері пітперті. А тиля присунуло до него тей дуц єго по 
колінах, а ьін ше гіршп настрашив сі. Тей помаленько, помаленько, коло 
иєца до постилі треба шукати якоїсь оборони; знайшов маґільппцю. Теля 
другий раз прилізло лей знов єго штурк, а тон талап маґільниции тей 
вабив. Сам настрашив сі, нп знає, шо забив, чи мпрця, чи шо. Шукає 
за сірником, знайшов сірник, дпвиг сі, мирлец лижит там, де лпжав, 

а насеред хати тиля. А то він тиля забив. Взяв, затягнув тиля під 
посьцїль, а сам сюїт, бо нпма більши сьвіт.іа тей чикає або тої баби, 

або до раня. 

Ііриходпт баба тей кличе: А ви є реєит? — Той сі ни вобзиває. 

А він ни вобзиває сі, хочи, щоби вона сі троха настрашила. Та другий 
раз клпіп, той зиов сі пи вобзиває. А та в плач: Де ж ви сі, реєнт, 

поділи, кула ви фтїкли, та ж я хату була пітнерла? - А толу сі сьмішно 
зробило тей вобізвав сі, кажи: Я є, є. — Ііриходпт до хати, нарихту¬ 

вала кагаиец, принесла фляшку горівки, в дяка аж дух фстуиив. Тей 
попили сп горівки, а за тиля навіть ніц пи згадує. Вже докінчив псал- 

тири. хтїв рано йти до дому, а вона кажи: Чпкайтп, реєнт, я пущу ти- 

лятко до корови, видою корову, спражу вам ше молока. — До теляті, 
а тля ппживе. Ай, кажи, шо ему сі стало? — Що ж, кажи, пішло за 
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ґосподаром. — Пішла до корови, спряжила молока, той иапив сі', посу¬ 
нув до дому. 

Зап. у Магдалївцї, Скалатського пов., від Захарка Глушки П. Стадник. 

614. Як піп налякав ся баби. 

Як Стодола був ксьонц туткий, пішов собі на вечирки, на снацнр. 

Тей ішов пізпов норов десь коло водинайцєтої години, тей то настра 
шило: Шло шось с цвинтару. Тей він до него вітновів: \Увгеікі ііисЬ 
Рапа Вода сіпуаіі! 

Воно ему бітповіло : Я тибе ви чіпаю — ти собі йдеш, то йди. — 

А він як се настрашив, то стояв с пів години — ни міх се допукати 
до брами, жиби му втворив. Відлежив зо дві неділі. — Потому сказав, 

що го настрашило, що йшла жінка, вбрана в рантуху, мала ноги зави¬ 

ниш. Потому люди прпповідалп, що була в Впрбівда тої самої ночи 
і давала дитині цпцки. 

Зап. від вуйни, в Будзанові, Теребовельського пов., 1903, О. Деревинна. 

615. Небіщик ломить ковбасу. 

Досин чоловік все мау такий звивай, що на штйри чьйсти коубасу 
розломит і клау по кавалковп. А вітак як умер, усе казати, шо він 
ходит; а уна не вірила, бо не гйґіла ніколи. Як уже він умер, вони 
также злагодили і поставили цілу коубасу у вечір у суботу великодну. 

істают рано, збирают сі йти до церкви, лпвйи сі, а коубаса розлупана 
так, як він клау, — па штйри кавалки розлупйу1 і ск.чау так, як скла¬ 

дну, як жну. . І по тім аж вона знала, шо ходит. 

Зап. в лютім, 1911, від Анпи Чернецької з Далешева, пов. Городеика, І Во- 
лошинськвй. 

616. Як мерлець уставав. 

.Умер буу Митра Таиасьіиішиного дьидьі. Йа тодп ше парубчиу. 

Пішли ми на лубок. А лубки справльили толи неаби-йакі. Дес коло піу- 

ночьн дивимо сьі, а небіжчик підносит сьі. Льуди порозОігали сьі, 
а цьікавійші пантрили, шо сьі с небішчиком стани. Али він роздивиу 
сьі, шо вьікого у хат^і нима, тай назад льиг. 

Зап в серіши, 1904-, від Николан Павлюка в Кулачківцях. Коломийського пов. 
Осия Яворсьвий. 

617. Небіщик приходить накривати жінку. 

Дід ходйли до мами умерлйй (вони малй якоїс покути трохи — зам. 

Варвари Трачук). Дьиглй вонй спати, а вони все нрийдут, їх обмацают, 

обмацают, тай пакрйют, тай пітуг. Нені кажут: „Кобп я чула, то я би 

сі їх спитала, чого вонй хоттй“. Другої ночи зноу нрийшлй і мацали 
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неню, потому досьпгалп ще й маму на піч. Але неньи не чули, лише 
усе мама чули, але не питали сї, бо сї бояли. Вопй у середу умерли, 
у пййтнпцу їх ховали, а у суботу у вечір прийшли, тай утворили двері 
у двох хатах : у одної доньки і у другої. Мама зачьйлп землю до по¬ 

рога домащувати, а двері утворйли сї. 

Зап. в жовтий, 1910, від Марії Ііелеіі із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

618. Мерлець ходить до своєї жінки. 

Або таки у Михальчп чоловік, як умер, тай поховали, тай прихо¬ 

дну до жінки і так з неу балакау, як живйй. І так ї нарадйли, що має 
робйги, аби уже не Гішоу. Казати ї, абй узела, іюпереверта та подушкй, 

аби там клала, де ноги, тай абй легала головов там, де ноги, і абй по- 

пітсіпійла. скрізь ііоіієлой по землй і попід поліції. І абй сорочку пере- 

вернула і на вівороть убрала. І вона так зробйла. А він вітак нрийшоу 
ще, тай каже: „Хто тебе так на,се нарадпу?" — Узйу вітак, потріскау 
по хагі, узлоотпу сї, тай каже: „Уже я тут більше не буду". — Тай 
більше не приходну. 

Зап. І. Во лошинський в червня, 1910. від І. Лозовського з Колінок, иов. І'о- 
роденка. 

619. Пан у садї. 

Шла баба з дївчпнов в сат пільнувати япка. Дивит се, якісь сидиг 
пап па кріслі під грушков. Ходи кажп до дївчипи: Хтось е в япках. 

Чикай, зара будем лапалп. — ІІриходєт блишши, приглєдают се, пізнали 
мирлого пана. Тодп настрашили се і зачили втікати. 

Зан. від Яндруха Стенїя в Будзанові, Теребовельського пов., 1913. О. Де- 
ревянка. 

620. Мерлець показуєть ся сусїдови. 

До меие посходили сп одного вечіра сусіди. Балакали ми, балакали 
тай далі на горіуку складати си. Далим по кільканацїть ґрейцарів тай 
я таки пішоу за горіукоу. Х'о було уже у саму опівніч. Іду я, іду 
і прихожу до коршмп. Ледвим добудиу си Жида з бебехіу. Взеу сми око 

горіукп тай вертаю си до дому. До коршми ішоу сми за дорогоу, а від- 

тиу, думаю собі, піду поиад потік стежками. Іду я, іду, аж дивю сп, 
а 1 пат Остафійчук ближпт сп д’ мииї. А ми его тики того дня поховали. 
11 іііьи у пего у хакі буу тай добре пізнаю, бо місінь на дворі світпт, 

ек у дппну. Але ек го ховали та дали мивї так, як і другим люднм ио- 

дайник. Траба було за его душу до упівночи зговорити петь Очіиаш 
і Богородице. Але посходплп си до мене сусіди тай я забту своє від¬ 

мовити. Траба було молити си до упівночи, бо тої почи душьа проходот 
нити воду і їстп колачь, шьо за неї поклали там, де упа спґіла, ек 
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мертвец лижву на лаві. Душьа хочі, шьоби разом попоїсти тай віиптп 
воду і іти вже па тот світ та забрати тї молитви, шьо за ию бітово- 

рили, аби мала з чим стати перед Богом. Ста у я тай думаю. Думаю, 

шьо робити; але паде ми па гадку, таки тут на дорозі змовити молитви, 
бо Гнат можи мине задушити. Упадаю ва коліна тай говорю петь Очі- 

наш і Богородиця. Я лиш віговориу, дпвю си, а то покоїнпк ек ии за- 

шумит вербами чай полечїв нраво до неба. Я однако таки стою дубом 
тай не можу сп з місця рушити зо страхи. Але йкос прихожу до дому, 

ухожу у хату, але не можу заговорити. Диві си люди па мене і виді, 
шьо я ііерепужінпй. Кажуть: Іле, шьо тобі, Дух світий з тобоу і з нами! 

— Жінка уздріла, шьо шос ни доброго, поцїгла за образ, вітїгла відтиу 
свічене зїлє тай підкурила мене: „Шьизай від него, маро, иа моря, на 
скали, па пущі, де кури пе допіваюг, а пси не догаукуют. Дух світи 

з тлбоу, чоловіче". А я аж тогди заговориу і уповідаю, шьо мене пе- 

репудиу Гнат Остафіичук тот, шьо я у него буу на похороні'. От там 
над потоком здибау мене тай стаУ, а я не мау шьо робити тай впдити 
упау на коліна тай віговориу за єго душьу молитви, а він аж тогди 
шьич. Я ледви прийшоу д’ хакі тай уже цеї горіуки не хочу. 1 таки уже 
її ніхто не ниу. аби шьи нас була та горіука потїгла, шьо ї мертвец 
нерепшоу. Ту горіуку віиесли у тот раз у таке місце, де піхто не за- 

ходит (дес у бзиновий корчь, аби її ніхто не нересту ниу, бо би умер). 

Бі і цего разу пе ходиу я вже до коршмп за горіукоу у опіуночи. 

То місце і вербу, де мене переходиу Гнат, і до тепер називают 
Гнатовоу вербоу, бо коло неї переходиу Гнат Ілюк. Від тогди уже ніхто 
не видїу помершого Гната. 

Заи. Ос. Михайлецький в Тростянци. Снятин. пов. від Ілї ФедоріПчука. 

621. Переміни мерця. 

Одного разу нігнав ґосподар коні пасти па цвпигар, а сам льог 

спати на гріб і спнт. Али ось тут щось егогнит і кажи: Встань, чоло- 

вічи, бо минї дужи кишко! 

Ігі, а то що за біта!? Встайи, дивнт сьи, а з гробу встайп щось 
біли таке, як простирало і йди на дорогу і зачило плакати: Ой ґігоиькн 
мої, ґітоиьки! — і пішло далі. А той хлон як став на тім місци і нн 
міг сьи рушити, али ту диви сьи, виртаии тото біли простирало назад 
на цвинтар. Той хлоп хочн вкікнути, али нп можи, так як би то що 
прекувало до зпмлї, зи тото простирало зиисло сьи в гору і сьи про¬ 

стило на хрест, а той чоловік с страху умлївайи, а рушити сьи ии го- 

деи. А тото простирало як повіяло вітром, то аж дирпва сьи гнули до 
зпмлї. Дивнт сьи той хлои, а з того простирала зроби сьи хлон 
такій внлпкі, як ділено високі, а с того хлопа зробила сьи сьвічка 
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і стала на гріб і засьвітила сьи, а потому як вгасла тай щезло фсьо. 

Огжи той хлоп спамйптав сьіі троха, йде з цвйнтару, а па дорозі стоїт 
хрест і кажи до того хлопа: Чоловічії, ідп до дому і моли сьи! — А. 

той хлоп кажи: Тфу, то що за біда? — А хрест щиз. А хлоп іде далі', 

алп дпвит сьи, йде чорпі хлоп і дзеленькайи і зачпв сипати вогньом, 
а тому хлогіови аш шпика злазівйи з голови с страху, аж двома руками 
тримайи і зайшов щіслизо ду дому. 

Зап. у серпни 1904 р. від Ачдрія Булки в Журові, Рогатинського пов., Іван 
Савицьквй. 

622. Майстер мерлець. 

Ішов чиледник від мами до майстра. Ішов коло косьцьола. Дивит 
се, хтось йде. Гадав сп, шо то віт сповіди йде, бо то було в виликий 

піст, і став робити циґара, бо хтїв просити серпика. Тимчасом зачикав, 

дивит се, а то йде мпрлец, єго майстир: Він був в гніві з ним і впд- 

вернув се в противну сторону від него. Так тимчасом віп єго пізнав, 

жи то є мирлец і зачав втікати до долу. 

Зав. від Пшенички Гринька к Будзанові, Теребовельського иов,, 1903, О. Де- 
}евннка. 

623. Кушнір і мерлець. 

Одвого разу посходили се кушнєрі до цеху і там забавляли ся. 
Як розходили ся вже до дому і оден відійшов в свою сторону. Ішов 
попри кирппцю і дивит сі, а то мирлец. І вій с того страху зачав вті¬ 

кати і кричати: Ґвавт! — Тимчасом тії зачали за ним бічи, що є, 
а він нїц, тілько чим скорши втікав і кричав далі. Як го злаиалп, пи¬ 

тали го ся, що е. І він се ни міг відізвати зо страху. Ни балакав ці¬ 

лий тиждень. 

Зап. від Кобильника Дмитра в Будзанові, Теребовельського пов , 1903, О. Де¬ 
ревинка. 

624. Тісні черевики. 

Один чоловік ніс ія смертп до дітей ходив. Ого як іде по вулиці 
та під вікно і підходе до шевця: „На шо ти минї тісні чпрпвики по¬ 

шив? — І до дому йде, зайде і відьтїль зайде та все нромовля: „На 

то ти иіиї тісні чирпвпки пошив". — Так вій ходив шо ночі, ' аж поки 
1ІИ прибили його осиковим кілком. 

Бориеовськн волость, Валуй, пов., Вороніж, губ. 

625. Пригода з мерцем. 

Ипден швец ходиу, де по сьи з’явиу мерлец; брау копито і ро¬ 

боту, вхолву до хати, зговориу оченаш, вітак розбирає копито і робпт 
коло мирцьп. Так він робву бнс цілий рік. Алп йидеп рас каут па- 
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рубки: Ми йпму так зробим, піо він не буде ніде ходиу. — І каже: 

Возьмім йидного парупка, ностаумо на лаву так, як умерцьи. І тогди. 

йиго закликати. — І він тогди прийшоу, зговорпу оченаш, розібрау собі 
копито, і робит. ІІарупки сиділи на лаві і дещо балакали, тай каже: 

Ходім, будем йти до дому. — Вішлн вони на двір, тай каут: Він сьи 

крепко нанудит; зачинаймо, він запас віде той нарубок. — І він устау 
і каже: Ти чо тутка сидиш? — А швед узьйу і молотком у голову. — 

Тоті чекают на дворі, той не віходиг. Вони сьи дивют чирпс вікно, 

а він лиш ноеинїу той, шо лишиу сьи А швен йиднако робит. І гогди ві- 

хольит до хати, тай каут: „Мой, не встаєш? — Вопп до него серут 
сьи, а він нижпвий. І той, шо порадиу, мау великий гарешт. 

Зап. у Костїльниках, Буч. пов., від Софрона Харгуннка М. Капій. 

626. Небіщик Капустіний. 

Я служйу у Кирлибабі тай було нас два слуги, я до цаніу наймйу 
си тай я тоїй цапи пас, а другий кіньми хліб носйу. Так тот, шо хліб 
носйу, то сказау ґазді: „ІІусіїг минї" — каже— „цего, абй я пригват 
маржйиу на осільницу". — Женемо ми ту маржйну у ночі, а вип витак 
узьйу тай сказау: „Тут" — каже — Капустїного убйли". — Чьоловік 
сп звау Капуспний. Ми йшли так потоком, а вин ишоу тай так лісом 
гбйкау' тай кричьйу, аш сумно було.. И я узьйу і тому кажу: „Ми 
обіґім си, нпчьо тому ни кажім у ночі, аби нам си ни причувало“. — 

Прийшло си, а то варас такі заговорйло. А я кажу: „Би кажй ничьб, 
нічна годийва, а місьиць повйй“ — кажу. Йик зачьйу кричьига, гопкати 

лісами, — аж сум .. І доти ишбу и крпчьиу лісами, докіу ми ни пройшли 
до того ґазлй до хати и вин у уоднб кричьйу у лісах. А той мій то¬ 

вариш узьйу тай каже: „Добре ви мені казали, не говорити \г ночі за 
Капустїного !“ 

Зан. Ів. Волошипський в серпня, 1911, від Филипа Чолана з Ростів, нов. 
Вижпидя. 

627. Мердець при патролі. 

Федь буу ьігом, а я заступником і ми прийшли на натролю за пси. 
Приіблим перед Михайла Воробцьй ворога тай тих сі два вістало. а я 
наперед нрімкнуу сі. ГІрийшоу до воріт, старахкотїу буком, а то стоїт 

хлоп у шьйпцї коло воріт. Я тогди від воріт: „Ох-йой!“ — на бік, 

а тотіі стали оба: „Шо тобі такй?“ — „Ади“ -- кау — „Міхайло стоіт 
мертвйй — рахувати!" — Потому як я сі ольйк, то я вітак три дпи 
холйу дивйти сі, ци праула. А при тім вій нагле умер і я стояу при 
комісії, як го розбирали і я сі того буу о.пйк — рахувати". 

Зап. в падолисті, 1910 р., від Савки Круца іа Далешева, пов. Городенка, їв. Бо- 
лошинський. 
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628. Жид на окопі. 

Іду я собі до Будзанова е Тудорова в ночп; то було лїтнов поров. 

Приходжу мижи ліси, дпвю се, стоїт Жнт на вокопі. В шабасові шапці, 
в довгі бупдї, пітперезаниіі і стоїт собі на вокопі. Дивю се, хтось сюїт 
па вокопі, вже се тішу, — буду мав с ким йти до дому. Приходжу до 
Жида, кажу: І)оЬгу хуіесгбг! раз і другий раз — Жат се пп вобзпвае. 

Приходжу такої! до него, кличу: Ходїт, йдети можи до Будзанова? — 

Жнт се піц ви вобзнває, по стоїт. Я тогди дпвю се. жи то вій нпжпве 
шось, той в ноги. Аш потому пагадавим си, жн там абуї забили Жида. 

Толу Жнт стояв. 

Зап. від Япдруха Стеція в Ьудзапові, Теребовельського пов., 1903 р.. О. Де- 
ревянка. 

629. Колядники і мертвий Жид. 

Шлп дївчпта колєдуватп. Коледували по господарях, пїби по каго- 

лїках. А Жидівочка коло того католіка сиділа в сусїстві і кличи Жиді- 

вочка : Чуєш, чуєш, ходи сюда колєдувати мпвї, я тобі щось за тоє дам! 

І тії дївчита послухали, бо були молоді' тей дурні, «ачили колєду¬ 

вати ; виколєдувалп, повіячували. Тодп Жидівєтко винисло колач за ко- 

лєду і пішло собі до хати. Аж нарає Жит десь сє коло тих дїгий з’явив 
(а тому Жидівєтковн тато вмер). Вони сє настрашили, де сє коло них 

Жит взєв, мпрлпп Жит. Зачили тікати, а той Жит за ними. Бігли тії 
дївчита до дому зо страхи, а той Жит прийшов в вікно, став і стоїт. 
Діти сє попастрашуваїи, зачили казати: Мамо, подпвіт сє, щось сє дивит 
в вікпо! І стара сє прпливпла, шо то нп є Жит, но є мирлий жидів- 

ский. Потому зачила сє питати дїтпй, шо то є. Вони зачили воповідати, 
що вони колєдувалп в Жида, то він за ними біх віт самої тої хати. 

Зап. від вуйни ІІо.ті.ки Стецїй в Будзанові, Теребовельського пов.. О. Де- 
ревяпка. 

630. Подвійний погріб. 

Штнфанч Тирского нохували, йак Бох нриказау. Али третойі днипи 
внргайут сьі у вечьір сапалникі с польі стешкоу черес цвпитпрь й учули, 

йак Тирский у йамі грпмау. Зарас сбігла. сьі льудо. відкопали небіжчика 

й занесли Гііго жінцьі до дому. Другого двьи ксьондз ше раз мусьіу хо¬ 

вати труия, заиичьитав гріб й Тирский по другім заиичьптаньу до пвньі 
тихо лижпт у зимлици. 

Заи. від Михайла Федорака в Кулачківцях, Коломийського повіта. 1900 р. 
Осип Яворський. 

631. Кіл — небощикам. 

Оце говорять, в Галичипому відьма вмірала. ви скоро вмерла: сти- 

липу зривали, тоді вона і вмерла. А вмерла, довго ходила ночу да 
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дітей. Та так от прийде почу і варить їм і корме їх і обмиває, а як 
півні закричать, так і ніде онять. А мужик єслї услише, ни озиваїї ся, 

а єслї озвець ця — так вона його роворве. Ну, він, говорять, слуха- 

слуха тай к священику піде, скаже: „Шо ж їй робить?" — Так одри- 

вають та осиковим колком прибивають. Так як стануть прибивать, так 
вона аж заривніь. Тоді' вже пиристаие ходить. Це вже давненько було. 

От і ваш покойний дєдушка. отиць Оликсапдр, одну жеищпну яритницю 

прибивав осиковим кілком : так кров но тому кілку так і цвиркнула. 
Бориспвська вол.. Балуй, пов. Вороніж. Губ. 

632. Мерцї 

Онн ноказують ся або зараз по смерти, або „віходї з гробіу у чі- 

тверь на стайстри (Страстпий Четвер перед Великоднем . Люди кале 
тогди лісу від обістя (браму), а мерці приході гріти си і просє мило- 

стині“. А що то великий піст, коли люди ще лиш приготовляють ся до 
Великодня, тому милостиню дають аж па Великдень рано. 

Зап. від Стефана Глушки в Тростянци, Сяятинеькоіо пов., Ос. Махай- 
лецький. 

633. Мерцї на прогульцї. 

Вийшов мій брат на двір і видів, що йде три мирцї і напприд них 
псючок. Він сє настрашив і втїк до хати. Тогди став в вікиї, дивит се, 
шо то за єднї йдут. Пізнав, що за єдвї. Тогди пішли вона собі в місто. 

А він нїц, но в вікиї стояв і давив сє, єк вони будут знов иовиртали. 

І так само повиртали с тим і пішли в цвинтар. 
Зап. від Яндруха Стецїя в Будзанові, Теребовельського пок., 190В, О. Де- 

•ревявка. 

634. Небіщики приходять закурити. 

Мої небїщик дьйдї казали, що їх дьйії ше росказували їм, шо но¬ 

чували раз у поли у далекім — у еїибкьпти ночували, а того чьйсу два 
Та іди померло у селі було, і вони зачьйіп налйтя, а ти нпбіщики нри- 

ходьп оба від ним, позакурювали собі люльки коло вогню... А уонй сї 
дужи були настрашили, як їх уздріли, а уоші кажут: „Ни бійги сї нас, 
Юрку тай ти Штифани, що ми прийшли, бо ми таку покуту майиа“. 

Зап Ів. Волошинський в падолисті, 1910, від М. ІІисанюка із Дадешева, пов. 

Городспка. 

635. Мерцї ходять на пущене. 

То було перед велйким иущіньим пашим... Тай лиш ми польпгали 

спати, чуйпм, а то шос луднйт: дуду, дуду, дуду... Нітак дьйдьи ві- 

ходьи, обійшлй до кола хати, тай не було нїчо; ато були 5‘мерлї. 
Зап. в жовтий, 1910, від Анна Павук із Далешева. пов. Городепка. Ів. Во- 

Лошипський. 
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636. Що дають мерцям на пущене. 

Мерти приходьи на велике пущіньп. Сьвітло торит, кладе сї у ми¬ 

тнику студенцу тай... Вони, кажут так люде, що вони прпхбдьи тай їді й. 

Зап. в жовтня, 1910, від Ашш Павук із Далешева, пов. Городенва Ів. Во- 
.хотинський. 

637. Мерці співають на цвинтари. 

Я шьи елужву при воську. І ми стояли у одпім селі. Шкадрона 
улавіу у одного Жида, шьо вінаймау стайню на коні. Таки недалеко 
малпсяо касарню у другого Жида. І ходилисмо па варту до магазину 
пороху. Тай говорили удні, шьо там стояли па варті', шьо там шьос 
иужіе у оніуночи. А маґазпн б_\у так тут, а цвпптарь трохи далше, лпш 
шрез дорогу. Говорили та говорили. Але я кілі ко стояу на варті, ані¬ 

коли не стояу у опіуиочп тай не дуже віриу, бо чого то люди пе го¬ 

ворі. Аж раз припала й на мене черга у оніуночи іти на варту. При¬ 

хожу я на варту, завіу нас капра.іь. ми аблїзували си, тай хожу паукруг 
пульвера. Аж ночерез чьнс чую, шьос співає на цвинтари. Я дивю си. 

а то шьос біле удно, друге, трете. Ходпт тото ночерез цвинтарь та 

співає, єк ксьондзи. Справили сп рідом, тай ближут си шьо раз близше 
д’ мпаї, а я засторопіу, стау тай дивю си, шьо з цего має бути. Пішло 

тс у однім ґлїдї до удного гроба. поставало з каґілннцями тай відпрау- 

лєют. Я аж тогдп вагадау собі, шьо мені не вілно стояти на варті на 
УДнім пляцу. Перу тай зяоу хожу паукруг пульвера. 6к я відвернуу си 
до цвинтаря плечима, то здає ми си, шьо уии ідут за мноу, а я таки 

деревію. Здає си, шьо чьика лиш на уднім волоску держпг сп на голові. 
Я відвернуу си лицем до цвинтаря, а то уже иїкого нема, лпш відгомін 
від співу котпт си по цвинтарнім саду. 

Зап. Ос. Михайлецький в Тростяици, Снятинського пов. від Павла Федорука. 

638. Як річи пересували ся. 

Служили ми в Малихові в ксьондза, а той ксьондз мав тата. А 
ксьондза жінка нп хтіла того к-ьовдзового тата тримати при собі. І за¬ 

віз його фірнам до колії тай він поїхав до другого сива, того ксьондза 
брата. Іно приїхав, зарас захорував і написав лист назад ду того ксьон¬ 

дза, жи дужи він хорий. І поїхав ксьондз, відвідав сеого тата, цравда, 

ту він хорий, старий тато їго. І той ксьондз там довго ви був, вирнув 
сьн назад, а зарас за ним той тато вмер. І прийшов тальифон, жи юш 

тато шібощпк. А зіставив свуї річи ще той тато в свого сина в ксьон¬ 

дза в Малихові. 

На сьвітвй вечир їмосьць з ксьондзом сіла в покою при столі, а 
слуги в кухнп, то крісло присуиуло сьп аж до стола. Потім сіп шафа 



зо 

утворила, і тими річима пирикндало там, кнпшкамн і цотім зу шафи 
книжку кинуло на стіл і нарисувало листками. І тугдп їмосьць вкікла 
до слугів до кухні', а їґомосьць стали куло стола і надумали сьи. 

Зап. у падолисті, 1904 р,, в Воронові, Городсцького пов. від Гнатка ІІороза 
Ів. Савицький. 

639. Мерлець упоминаєть ся за довг. 

(зден хлоп купив коне в коноводника, старого. Дав му пєтку, а за 
місїц дисєтку має дати. Так той Жит вмер, а дисєтку той хлоп ему ни 
дав. ІІде той хлон рас в ночи коло водпяайцятої години. 

— Чуєш, Івани, дай тую дисєтку моем дїтьом — так той мирлий 
сє вобзиває. 

Той обіцяв дати. Дві ниділи минуло і хлоп дпсєтки ни дав. Тогди 
йде в ночи той хлон пяний. Жит кажи: Івани, де ти їдиш? 

— Ти паршивий, Жиди, я твоєм конем їду! 

— Чуєш, Івани, як ни віддані тої дисєтки, то зара тибе возьму 
с коріним ! 

Жит як потріс патлами і зачнлп Івана молотити і єго копє і хлопа 
забили. — Вже конец 

Зан. від Явдруха Стецїя, в Будзанові, Теребовельського пов., 1903, О. Де¬ 
ревинна. 

640. Мертвий довжник. 

Цпрковнпн сторож Ольховик Васька уже нескількп років сторожує. 

Вій з роду ни жинив ся і скупий-прпскуппй. Харчив ся він більше по 
людях, або у икономії па кухні. Все жалувапя і окремиі доходи він 
складав, нікуди ни тратив дарма і олниї копійки. Один молодий чоловік, 

служащий тутешній, кажись учптнль той, шо од чахотки умер, ипзадовго 
до смерти йому па шось нопадобилось грошин. Він провюхав, шо у сто¬ 

рожа Васькп є багато грошин. Він нішов до його і позичив у ного по 

вексилю 300 рублів гроший. Пожив ьіи шось ни довго, скоро після того 
умер. Васька тоді' сам ни свій, пропали його гроші. Так він з досади 
пішов о півночі иа могилу миртвиця править з його свої гроші. Став иа 
могилу і давай кричать : Оддай іроші, сякий такий, лає його всякими 
словами. І так він цілий тиждинь ходив иа могилу покійного должнпка, 
все правив долг. Кричить там, лаїць ця, страмить його: Давай гроші, 

як тибі нн стидно, ни гріх? Узять узяв, а оддавать ни хочиш. — Прий¬ 

шов він до дому з кладовища. Тіко роздїг ся, ліг, потушив огоиь і ип 
спів задрімать, коли дивить ця, іде той самий мертвець, з якого він 
правив долг. Мертвець був у всьому білому. Підійшов до постелі, як 

схватпв Ваську за патлп, як почав його колотить і добре таки його по¬ 

колошматив. Підняв ся Вася у ранці', все болпть, все равпо, як у ступі 
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побув. Сібіриий дїдок ип боязкий був, ви зовсім злякався; хоч і боліло 
все, а всеж таки наміряв ся у ночі піти на могилу з кочиргою побить 
миртвиця, як шо вилізе з могили. І іще було в його в мислі' нас...ть на 
могилу. Діло було під неділю, служили в церкві вечерню. Опісля ве¬ 

черні, коли уже повиходили з церкви всі люди і духовні пішли, Василь 
остав ся сам у церкві. Взяв мітелку і почав підмітать. Ні з сього, ні 
з того, ии видно було хто, свиснуло сторожа по уху, схватило його за 
шнворот і ну тасувать. Аж па воздух його підкидало та на піл бросало 
і причитує: Знай, знай, як з мертвих гроші требувать та лаять їх сквер- 

ними словами ! Так воно його так уходило, шо він на силу доліз у сто¬ 

рожку. Після того він довго прохварав і все з синяками ходив. З того 
часу він більше уже нп ходив на могилу і другим заказував, шоб ви 
правили з миртвицїв гроімпй. 

Зап. від М. Хайлової. с. Шибекино, Білгородського повіту, Курської губ. 
Д. Тнрасевський. 

641. Як відданиця викрутила ся від мерця. 

Була собі дівка, тай хотіла віддати си, але луже вібирала,' шо 

хотіла богача великого так, шо собі єї зогпдилп і ніхто бї не хотів брати. 

Раз у опівночи чує вона: хтос нукає у вікно тай просит сп до хати; 

а вона взяла гай пустила, а то був опир. Тай каже оппр до неї: А ти 
пішла би зо мпов ? — А вона каже: Я ие знаю куда. — Ходи, сідай 
на коня. — А вна хоче, не хоче, тай берут, тай ідут обоє. А вона пе 
звала, шо то опир. Ідут, ідут, а він каже: Місяць сьвітпт, оппр їде, 

ти не боїш ся, дівко ? 

Я сп не бою, бо я з тобою! — відповідає вона і зяов ідут. А вона 
взяла з дому звій полотна. їдут вони иа гріб, а вій каже: Огут ми 
маєм ґаздувати, але йди уперед ти. — А вна каже: Не! йди ти, бо я, 
каже, тут ше не була, я пе знаю у сім домі, іди ти уперед. — Вія іде 
уперед, а вона каже: На тобі отсей конец полотна, аби ти ие гадав, 

шо я не йду за тобов. — Тай поволеньки суне за ним полотно, розвиває, 

а все поволи, аби вістарчило, заків когут ие запіє, бо би ї опир узяв. 

Тай вже коли лиш досотує, а він каже: Та йдеш? — Та йду, йду, — 

тай у той раз когут запіяв, тай яма сп засипала, а вопа си нерехри- 

стпла тай прийшла до дому, то застала ще сьвітло, шо догоряло. 

Зап. від їоруци Орчук у Раранчу. Чернов. пов. О. Рак. 

642. Вмерлий ноханок. 

Любпу парбок дїуку тай вмер. Віттак місьиць иасгау, він пряїхау 
сивим конем: Збирай сьи, поїдем. їдут, — чикай! Я забула, возьму си 

звій полотна. Узьила. Йіут. Місьиць сьвітит. Віп і сьи иитайи: Чи боїш 
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сья, моя мила? — Не бою сьи, бом с тобою. А вона гадайи, шо вій 
живий. Прнходьит кодо цмнптару — роскрита яма. Він каже: Йди, лінь 
в ту ямку. — Вона сьи зльпкіа. Ньп, кажи, ти лїаь, я тї дам перше 

полотно. Вліз, та му дала полотно, він розвиває, а вона фгїкає. Али 
стояла хатка на поли. Розвинула полотно, він сьи дивит, полотно Ви, 

її нима — тай далі за неу. Вона сьи обгльинула. тай борше до тої хати, 
а там оппр лижнт на лаві. Вона бе^х на піч. Він до хати, а той з лави 
і бют сьи. До опівгочи сьи били; когут за пі я у, с того мазь сьи роз- 

льпла, а той на лаву. Длятого мусьи бути все при мерлім, бо другий 
прибігає. 

Зап. у Костільниках, Бучацькою пов. від Гриця Кузи М. Капій. 

643. Мерлець хапає коханку. 

То една дівчина закохала се дужи с парупком. А его віддали до 
жомнєр і він там в жомнєрах вмер. А вона нїц, іно за ним жалувала, 

жалувала. Приходні до неї жибруща баба тей кажи : Чо ти, шиноньку, 

така шумиа? 

— Е що ви минї, бабуню, порадити? 

— А хтош ти, шиноньку, нораднт, як ни я? Таж я тобі найлїаши 
пораджу. Бош то я всьо розумію, бо я вже штара жінка! 

— Ай, бабуню, якбиегп минї порадили, то я би вам пп знати 
що дала. 

— Боновій мивї, шиноньку, що то е. 

— Та то я се закохала с тим Гаврилом, а він пішов до жомвєр, 

анї чутки за ним ппма. 

Як баба то вислухала: Чикай, шпиоиьку, прийде. Будеш вечир 
шндїла в вікні, він приїди до тебп на кони, абис му подала руку, абнс 
се ж ним жвптала. 

Як зачила баба шептати: Як жпє — привисп і як вмер — приписи. 

Сіла дівчина в вікно. Десь коло водиііайцетої години приїхав Гав¬ 

рило на кони, вона з виликої радостп подала му руку, той як ї сфатив 
на коне, пігнав з нев, хто зпає де — до ипнїшного днє нима ї. 

Зап. від нами, в Будзапові, Теребовельського пов., 1903. О. Деревинка. 

644. Мерлець забирає жінку на своє ґаздівство. 

/Кила собі жінка, та чоловік умер тай мочав до неї ходити. Вона 
злякалась, та вже пізно, припустила до себе. Ідей раз приходить він 
і каже: Іди зо мною, Голяно чи там Хрпетпно. — Вона дурна і каже: 

„А тож піду". — На другу ніч приїзжає такий гарний файтон, а в него 
такі коні гарячі, що так і скачуть. „Іди, бери своє добро! — каже 
мпедь. — Пішла, набрала всього і скатерків, і рушників і полотна 
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і всякої всячппи. Сіла вона, як дернуть коиї,' як полетить... їіуть вони, 

їдуть і приїхали до єго ями". „Ну, каже, голубко, лізь в яму, а я буду 
подавати тобі працю“. — „Нї, лій милепький, лїзь ти, а я буду пода¬ 

вати". — Бачить вона, що це не жарт, тай думає, якби втікати. От по¬ 

дала вона і рушники і скатерки і думає: Дам я ему звій полотна; ідей 
кінець лам їму, а звій покладу над ямою, він буде сотати звій, а я тим 
часом втїчу. — А звій довгий, та довіий. Зробила вона так тай хода. 

Біжить, біжить. Аж бачит лїс якись і там хатка. Ввійшла вона туда, тай 
захолонула; бачить, на лавці лежить мрець і коло него свіча горить. 

Страшно її, але не хочн ся попастись в руки того мерця, шо сотає звій. 

Вбігла вона на піч і сидить. А той мрець в ямі сотав, сотав полотно, 

але висотав усе, тай каже: „Голяно, а подавай ще". — Не чути. Він 
іше крикнув, потім виліз і і ями, та як побачив, шо її нема, розсердив 
ся та за нею. І він прибіг до тої хаткп. Чує Голяна, шо слухає Її чо¬ 

ловік, тай сидить анї жива, ані мертва. Коли бачить, встає мрепь, шо 
лежав на ланці, та до того, шо на дворі. Бюць ця вони, їден каже: „Це 
моя дівка", а другий: „Брешеш, бо це моя". — Бились вони, бились, 

доки півні не заспівали, а тоді вони трах тай розсипались. 

Зі збірки Д. ІДербавівського. 

645. Земля викидає мерця. 

Буу оден такий чоловік, що як опходьи доукола церква с пропе- 

сїйоу, ТО ВІН не хокіу НІКОЛИ ІТИ, ЛИШ стеяу КОЛО ДВИ[ЙЙ. Потім, як він 

умер, єго все земльй вікидала на верха з дерегйщем. бго все прикопу¬ 

вали пару раз і все земля вікидала і вітак вже було деревйще на верха. 

І кури сусідні' віїїорпали там ямку і пес.ли сї піт тим деревйщем і кож- 

дий сі бону? яйцї тї брати, бо с під мертвого кбждий сї бону. Аж покіу 
так одного разу посходйли сї на вечернйцї нарубкй і дїукй. Там буу 
багацкий син йиден на тих вечирнйцьнх і йидпа дїука була дужи біша. 

А той богацкпй син сї з неї посьмішкувау і казау — а то так сї діяло 
о дваиацїтї годйнї по упіуночи — казау: „Бк ти підеш, очмеш тотй яйцї 
тапер о піуночп, то віддані сї за мене". — Так сї з неї посьмішкувау. 

І вона гарас си вімовила при сьвітках і пішла до диривйіці і зачійла 
брати яйцї. І покім той уста у з диривйщі і учіпйу ї сї за шйю — той 
мертвйй і каже ї: „Ти не бій сї мене нїц, бо я, як ше жну на сьвітї, 
то ніґди ве хотїу обійтй церкву докола, тому мене земльй вікндає на 

верх". — Кае : „Ти того сї нїц не бій, заберй яйцї і докола церькви 
обнесй мене". — Потім вона яйцї забрала і обпесла єго три рази докола 
церькви і він від неї зник і не знати де він сї діу і що. Потім она ті 
яйцї принесла і тї сї дуже заднвували на вечирнйцьнх, шо була ураз 
з нйми і питати ї сї, як вона тї яйцї дістала, а вона їм росказувала, 

МАТЕРІЯЛП ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐІЇ. Т. II. З 
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як то було. Другої дішнп вона пішла с тими сьзігкамп і с тая богацким 
нарубко» і иообзира їй, що яєц нема і деревище не застали, лиш сї 
земля засунула так як від ралу поховано і потім вій ї мусїу узьйги за 
жіяку. Вій казау на спас, а вона си віяовпла при сьвігках. 

Зап. Ів. Волотинський, в жовтня, 1910 р., від А. їрещука з Ісакова, пов. Го- 
роденка. 

646. Як дівка зняла шапку з мерця. 

В їдиій хаїї снравлбли вечерпицї. Прийшли хлопці, парубки і дівки. 
А ті вечерпицї були у бідної баби, жи пе мала нікого, тілько дві дівки. 

Зложили сї хлопці на горівку. Але ніхто не хотів піти, бо була вже 
пізна віч. А молодша дівка баби каже: Чекайте, я зараз піду. — І взєіа 

фляшку, гроші і побігла. Як ішла до корчми, то нічого пе виділа, а як 
йшта с корчми, то йшла коло фіґурп. Подивпла сї вона в бік ід фіґурі, 
а коло пеї стоїт білий хлоп. І шейку мав на голові. Хопила вна ему 
шейку і прибігла до дому. А то був вмерлий. Приносить горівку і шейку 
в руках і каже: Видите, хлопці, ви гадали, що мене наїїудите, а я-з ко¬ 

трогось з вас ще й шейку знята. — Отже віт сї здуміли, що то сї зро¬ 

било, бо внн с хати ніде не виходили. Ані сї кивали. Бє дванацїта го¬ 

дина; приходит в хату вмерлий і каже: Дівко, заложи мі шейку так, як 
смі зняла. — Хлопці і дівки зацїли сї всі радити, що с тим робити. 
Взєли, і врадили сї так, жи вна винесла шейку перед хату на ків. Ка- 

жут: Він прийде тай си возьме. Але він не брав. І другої почп знов 
прийшов. Знов каже так, як першим разом. Але хлопці пішли сї радити 
до ксєпдза. Забрали хорогви і так йшли, як мертвих ховают. І пішли 
під ту саму фіґуру, аби дівка наложила щепку па того хлопа, як ввела. 

Ксендз відправив, а дівка закладала шєпку па хлопа. Він і лише доту- 

лив сї, а вна впала па землю мертва. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. пов. в липні, 1906, від Митра І’аврилика В. Ле- 
винський. 

647. Дівка та опир. 

Йидного разу ішла ґїука па вичирнйцї; але так і віпала дорога 
ітй попри церкву. Іде вона, а па брамі стоїт парубок у шьйицї; а вона 
лапнула ту шьйпку тай полекіла на вечирнйцї. Тай бере тай показує 
ту шьйпку, кае: „Аґіг, стопу якйе парубок у шьйлцї, а я узьйіа тай 
ухопила з пего ту шьйпку”. — А та шьйпка була з віпкбм. Але ту 
низзагодї прилітає опйрь- до вікна тай клйче туту ґіуку, абй му ьінесла 
шьйпку. Вона сї бояіа вінести тай вісилаяа другими, ци парупком, ци 
дїукоу; той нп хотїу брати, хотїу, абй вона сама вінесла. Тай так він 
дрочйу сї, аж пбкіу когут не запіяу. Вопа йпму пп віпосйіа, запіяу ко¬ 

гут, а він щез. 
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Тав уже рано прийшла вона с тих вечерішц до долу, зачинав 
і'ьйдеви тай непп роскаїуватн, шо здоймпла з онира шьйпку тай ни знати, 

шо робити; опнрь не хоче від других браги, а вона боїт сі йнму дати. 

Але старий нїц не робнт, лиш іде до ксьондза ра іитн сі, що би толу 
робити. Ксьондз кажи так: „Най вона прийде до спбзіди, най сї віспо- 

відає і вай сї“ — каже — „збере на смерть, зробити і трунву і запа¬ 

кувати і у трунву і взьйги с церкви процесію і шьй.іку покласти па 
трунву і будем і вести так на цвинтар, гий ховати". — Тай той і дьйдї 

так зробйу. Пішла вона, вісновідала сї, убра іа сї па смерть, тай зробили 
й дереьйще, залізла у деревйіце, забили, взьйіп процесію, несут ховати. 

А шьйпка иа дпривйщи несе сї. Занесли на цвйнтар, бурьи, як сї звіяла 
і шьйпка дес сї діла, ніхто не знав де, і дїуку рознесло. 

Зап. в грудня, 1911 р., від Н. Мокрицького із Далешева, пов. І’ороденка 
І. Волошинеький. 

648. Піп ховає мерцеву шапку. 

То було у одної удовиці. Сходили си туди до тої хати па вечер- 

ницї. А та удовиці сиділа коло цвинтарі так, шо скоро треба було не¬ 

сти воду, то треба було переходити через цвинтар. 

Одного вечера зговорили си парубки, шо хто піде у 12 годині по 
воду через той цвинтар, то ми ему дамо хокь бочку пива, хокь 5 корон. 

— А ґіука, такі хатна, каже: „Давайте мниї, я піду. — Виляла она 
воду з копоуки гет і пішла і принесла воду і иїчо ї сн ня стало. На 
другий вечер прийшли парубки зпоу, але уже мали зиґарок і кажеоден: 

Скоро бн хто тииер пішоу по воду, але у 12 годипї, то має дванацєг 
короп. — І та ґіука зпоу пішла. Ввела опа коноуку і пішла па цвин¬ 

тар, а за хвилю вернула си без коновок і принесла шейку. Каже: Іду 

я, а то якис спвий чоловік у сизі шепцї йде проти меди. Я зі страху 
кинула копоуки тай руки отак (показує), а то чоловік зник, лиш шєпка 
лишила си минї у руках. — Трегого вечері уже не було ні дівок, ні 

парубкіу, бо мали страх від тої шейки, а то шоо ходит по під вікна, 

і голосит, аби она вернула шєику. Опа дуже си спудила. На другий 
день пішла она до попа, аби поради^, шо робити. А ксьондз (ксьондзи 
усюди однакі), каже вій: Дай мені 10 левіу, то я ту шєпку так похо¬ 

ваю. ек мирце. — Дала опа. На другий день пішо^ він з процесийоу 
так, єк по кіло. Увійшоу у хату, а шєпка стоїт на лавицп. Каже піп: 

Но, хто ту шєпку узєу, най ї висе аж до яви. — Узєла та ґіужа шєпку 
і так, ек с кілом, ударила три рази у хатний поріг. Як ударила третин 
раз до порога у сїпех, то у тій мінутї зникла, шо пе було ні і, ні шенки. 

Тай не знати, де то си діло. 

Зап. від Михайла Рошка в Кардові, Снятин, пов. 1911 р. А. Онищук. 
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649. Мерлець хапає дівчину. 

Ішли ночу дівчата па вечирницї; дорога туди лижала, як є мимо- 

кристянського кладовища. Дойшли вопи до кладовища, їм стало мото¬ 

рошно, всіх отороп узяв, волосе так у гору і полізло. Всі порішили було 
вирнуть ся до дому, бо показалось їм дуже страшпо проходить мимо 
кладовища. А одна була сміла дівчина, нічого ни боялась. Стала під¬ 

бивать останніх дівчат: Ех ви, мокрі кури! Чого ви боїтесь, шо вас вовк 
іззїсть, чи шо? Ни бійтесь, мертвий ви встане, ходіть! —крикнула на- 

стойчиво сміла дівчина. Дівчата трохи ободрились, хоч не хотя, а все 
таки пішли. 

Надійшли вони, як е, на супроти середини кладовища, дивлють ся, 

на одні могилі біля криста сидить мертвець у білі одежі і па голові 
білий калпачок. Всі' дівчата так і похолонули, хотіли тікать у розсипну, 

хто куди попаде. А одчаянна дівчина їх встановила: Куди ви, дурні,, 
біжите? Підождіть, це хлопці' хочуть нас полякать. Я знаю, хто це... 
Це Ягор Лимішка. Підождіть, я побіжу, з йоге калпачок зніму. — Вона 
ни довго думавши, побігла туди і иитю мпмольотом схватила з його 
калпачок і вирнулась упеть до подруг і тоді вже всі вмістї побігли на 
вичирницї. 

Прибігли на вичирницї, бросили ту шаночку, почали сміять ся, 

шутить; дальші більше і забули про того миртвиця. Коли трохи згодом 
чують, стука шось у ставню. Вони спитали, хто там. А воно одвіча і 
Давайте мою шапку! — Всі' дівчата пирилякались, принишкли і сопуть, 
одна з другою пириглядають ся. Вони ни хотїли^гут обзивать ся, ду¬ 

мають сибі: Ностука і одстане. А воно одно стука і стука. Пані матка 
ни знала, в чім діло, хоть і сибі вміетї з дівчатами ошоломіла, а чого, 

сама ни знала. А далі насмілилась і каже дівчатам: Ну, чогож ви за¬ 

мовкли. яку там ви шапку брали ? Оддайте, чогож воно буде нас бізпо- 

коять? — Кой які обізвались: Та ми її ни трогали, то Галька взяла. — 

Ну та все равно, хтоб там ни взяв, оддайте. Галько, оддай! — крикнула, 

паніматка. — Галька хоч і сміла була, а в душі в неї похолонуло, ви¬ 

носить за двір шапочку побоялась: Одсунула вікно і викинула шапочку 
на улицю. А мертвец ни бере шапочки і од вікна ни йде, одно требує: 

Давайте міні шапочку,- Я ни возьму, каже, поки сами надїните міні на 
голову. Хто взяв, той пихай сам вийде і надіне міні на голову. 

Тут всі стали гнать Гальку: Іди, надінь йому калпак; коли зняла, 

так тепер же і надівай сама, а то чириз тебе і нам нима покою. Іди, 

проведи його, а то все р.авпо силою випхним тебе на двір. — Гальці 
хоч і ни хотілось виходить та треба йти... Вона дуже боялась, так у 
мороз всю і бросило, душа в пятки вступила і вся трусилась, ниначе 
од лихорадки. ІІирикристилась вона разів з три і пішла. Тїко вийшла 
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«а ворота, взяла той калпачок і ютїла надіть його мертвецеві на голову, 

а він схватив її і полптїв на кладовище. І вже вона більше ни впрта- 

лась, пропала дівчина біз вісти. Тепер ніхто ни ходе ночу мимо того 
кладовища. 

Зап. від Пріськи Чиридпикової, о Шибекино, Бєлгородського повіту, П. Та- 
расевський. ’ 

650. Страх перед замерзлим чоловіком. 

На перший сьвйт-вечір пішоу до Черпилйцї за своїми справунками 
ІІаиько і він буу чоловік дужп побожний, цілий день пбстиу, пішоу 
натщи, не хотїу нїчо їсти. Ішбу с Чирнилйцї, митїль сї звіяла з морозом 
і упау і замерз. Потому третин день віт росповіу, посідали на коні, 
їздили по полю шукати за ним. І ни найшліім єгб. Аж на Новий Рік 

пішоу Василь Волощук до Чирнилйцї і недалеко стешкі надибав люцкі 
руки. І прибіг суда до села, ми сї забавййли тут у сусіди і зачьйу уао- 

відати, шо там і там находйу під снігом рукі. Я потому ббрше запрьйг 
коні і взьйвїм йигб і другого чоловіка і далі поїхау. ПриІхавім там, де 
він, зачьйвім опкидати снїг коло него. Якім роскйнуу ноги у самперея, 
потому роскрйвім твар і стало мпнї чос осоружно. Потому якім зачьйу 
брать, а він примерз до землі', а я лопатоу пбиіт крйжі; він злапау за 
ноги, я за голову і кйнулим на сани. І наколйм йиго кннуу, так кіньми 
ґальбпім лекіу. Наколи ми з’їхали з гори, з Дубок фіна віїхала, хтїяи 
нам пе дати йпгб. Кажут, що ааграпйчпнй, то не годгіт сї пускати. По¬ 

тому м привезли до дому, люди сї збігли, всі знали, шо то ІІанькб. 

Зап. в жовтни, 1910, від Ф. Луцика із Далешева, пов. Городенка Ів. Воло- 
шпнський. 

651. Жовнір ночує коло мерця. 

А був, знаєте, жовпїр старий. Ішов з войська через ліси в ночи 
тай зблудив. Не знає, кудн би йти. Але дивит сї: так далеко-далеко 
сьвітло горит. — Я, каже, йду на боже імє, йду на то сьвітло. — Прий¬ 

шов там. ІІриходпт до тої хати, нема нікого, лише вмерлец лежит на 

лавици. І нема нікого, лиш пес лежит в ногах. І той вийшов. І клєк, 

як звичайно, помолпв се Богу, тай устає, тай собі сїв на столец коло 
вмерлого. Але ту голоден. Ай всюди ноотварєно було. Горівка стоїт на 
столі. Випив собі єдну, випив пругу. Та пішов по хаті, попоїв і тоди 
сї шт цалу ніч. А в ночи так коло двапацїтої години вмерлец спущєє 
ноги на долину. А пес ніби то гарчит, аби не вставав. Той устав. І по- 

чєв з вим говорити. — Коли ти сї, каже, не бояв до мене повернути, 

то й пїчо ти сї пе стане, можеш сїдїти, аж мене пе спрєчут, нїчо ти сї 
не стане, ані голова не заболит. — Той сїдит, молит сї Богу до раиє. 

— І, каже, що де підеш, то будеш мати щістє. І, каже, я тобі дам зїлє: 
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Що схочеш, то дістанеш, будеш коло себе носити. Від того ти сї ніч» 

не стане. — Каже єден: Поприїздили на погріб отець, мати. Приїхали 
ховати тай лишили самого. А ту Пан Біг дав душу, жи коло нього пиль¬ 

нує, жи він сам не є. Потому, як поховали тіло, і був великий баль. 
Балювали сї. Він був з лісничим. Таже тодп коло жовпєрє дуже аси¬ 

стували. — Ти, каже, остапеш, не підеш ніде. Ожениш сї і будеш паном. 
Він остав. Оженив сї. Напував потому, пане, панував! По панцьки жив. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. пов., від Курія в липні, 1906 р. В. Левииський. 

652. Як бідак прийшов до маєтку. 

Був бої ач виликий, мав майпток, а нп мав жаднойі фамільійі. Та 
ни мав, но йидпого кума. І так завшп до нього казав: „Куми, йак ти 
міньі то зробиш, що йа тьи буду просити, то йа тобі всьой майиток 
запишу, йак ти міньі то виповниш, що йа тобі буду казати, али мусиш 
міпьі сьи нітппсати. Йак йа умру, жпбиеь ти коло мени обидві почи 
сьідьів, а трету ніч на цвиитари таґжп. — Тей той так зробив. Підпи¬ 

сав му сьи, той нриходит до дому, ну, тай повідайи жіньцьі. Тай кажи: 

Жіпко, будем мати типер майиток від нашого кума. Али ти мусиш зо 

мнов так само спдьіти. Жінка ту вобіцьпла, жо піде. Али той кум зарас 
ни задовго вмер, так він мусьів йти до нього на піч. Так він просит 
свойі, жоби вона з ним пішла, али де? Бона кажи: Тл йак хочпш, то 
йди, али йа ни піду. Так тен рат ни {ат, тай пішов сам. 

Так він сидпт коло нього, натуральнп йак льулп коло вмершого 
сьідьут коло двапайцьпгойі і дальі, тей го потім веьі повідходили, зо¬ 

ставили самого. Али він свойу обітнвцьу мусит впнелвити. Так він си- 

дит, теп сьи молит, тей нросит Бога, жоби му ІІамбіх допоміх вппел- 

нити обітнвцьу. Али вмирлин підносит голову: 

— Чи ти, куми, йи? 

— А йа... йп... 

— Ну-ну... сиди... добро. 

А він піт страхом Бога чикайи, жоби 'йно сьи скоро день зробив. 
Щасьтьи божи, жим відбив цьілу піч; алиш бо ще дві. Тей приходит, 

кажи до жінки: — А диви сьи, ньічого ми сьи ни стало, а ти зі мнов 
нп хтьіла йти. Али чень підеш хоиь на другу ніч? — Али де бим пі¬ 

шла? Можиш си йти. — Так нриходит вечір, чоловік жінки просит, 

али де? Нима мови в тім. Так само було і па другу ніч. Той жиш, хвала 
Богу, вже дві ночи пирибув, али трета ніч гирка. Га, відбув сьи рано 
погрій кума. Так тен кум стурбований, йак то трету піч ще пирибути на 
цвинтари. Так іде той кум до ксьипдза, — радит сьи, що вій майи с тим 
робити. Він повів йнму, ксьонц, па тойи: А ти приходив сьи до мени 
радити, йакис майиток брав? — І той йиго так порадив, вопкропив йиго 
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сьвиченов водов і дав виту сьвпчевойі ґрпди і казав му йти ва цвинтар 
пидалеко вито гробу і три рази коло зробити і там в спрпдипьі сидьіти. 
— Натуральна, той так зробив. Наресьцьі сьілит собі там у тім кулкс, 

зли духи прпходьит, вигьигайут тьіло з гробу тей морду йут. А йиго так 
просьит, жиби він вийшов з за тойі крити, али вій ньічого, по сьи мо- 

лиг, Бога нроспт. Наресьцьі йому злота дали йпдну купку, али вій иьі- 

чого — пругу, трету, али він ньічого. 

Нарешцьі тен кум иакось сьи вирвав віт тих зли-духів, тай упав 
коло нього за ґриту. Тон допіру до нього: Бі’ заплать ти, куми, бі’ за¬ 

платі, ти, жос ми с пекла вибавив, бос видьів, шо сьи з мойим тьілом 
дьійало; то так були мову душу роетаргали. То так кум твуй майиток 

той. Ти щасливий і йа щасливий. Али той майиток Йа зробив тілько, 

жо йа льудий ошукував. Али твоє папомипайу, бис і других напоминав, 

жобис сьи ньіґди па чуже пи лакомпв. Буть здоров, куми. Тей пішов 
до гробу. 

Зап. від Бронки Бабія, Львів, О. Деревинка. 

653. Небіщик гостить брата. 

А ярптники тож ходять глупої ночі і їдять дітей. Де попаде у ко¬ 

лисці, як ни похрвсте яка баба колиски, так вопп забирають дітей тих 
і їдять. Чирпз те должиі люди кажаого вечпра, як лягають спать, хри- 

стть вікиа, двері і впрхи у пічі і грубі. У бабів кой ’ди случаї ця, шо 
хтось краде дітей. Ого саме ж і вовн їх крадуть. Одна чоловік розка¬ 

зував, вю вів чумакував у місті з братом, так його брата у Криму за¬ 

ховали, на шляху. А брат його та був яритвик. От той чоловік чириз 
скільки премвя поїхав удіять на Крим за сілю і довилось йому глупої 
ночі їхать по тому шляху. Ог диви ця: устав із могили його брат і так 
ласкаво а ним поздоровкався, приглаша його вечерять: „Може ти, бра¬ 

туха, голодний, так ходїм иа хутір, повичеряїм". — Цей чоловік ии 
совсїм злякав ся, пішов із братом. А він повів його до одного багача, 

посадив за стіл, витяг із печі разиої разпости і поставив иирид своїм 
братом: „їж, скілко вгодно", каже умершйй брат цьому, а сам тоді ник¬ 

нув до колиски, аж пїльїя узять: похристипа колиска. Та тоді' і каже: 

„Ну і и б і, брат, розжив ся повечерять, а сам хоч і голодний буду. По¬ 

сидь же ти тут, а я піду скрізь по слободі; може де розживусь". С тим 

він побігав довгенько, а такп нп вдалось схватить дитини. То віква пи- 

рпхрпстині, то колиски. С тим і прийшов так до цього та тоді і каже: 

„Ну, брат, новпчеряв, так ходім иа місто". — С тим і пішли до биків, 

а ті хазяїва даже і ви знали, чи у їх хто був, чи пе. Прийшла вона 
до волів, тоді’ той покоипик лоирощав ся з цим братом і поліз у могилу, 
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а цей поїхав по своїй дорозі'. І він, той повойник, пирпказав ще і по- 

клоп дітям і жінці. 

Борисов волость, Валуй, пов., Вороніж, губ. 

654. Танець у небіщика. 

Буу такий дурний і мудрий браті. Дурний як умпрау, то казау 
розумнуму: „Брате, як будеш сьи жпниу, то абис мепе па вісїльи кли- 

кз^. І я прийду до теби. — Якуратньи сьи жиниу, піїплу просити на 
цвинтар. Гріб сьп втвориу. Ну, брате, ходи на вісїльп, бо я сьи жевю. 

— А той брат йиго каже: „Ходи, тимчисом в мене сьи забаульпют.— 

Топ то привіу, таке музики грают. А того молодого взьила охота, каже: 

„Не знати, як би я иішоу в танец? — А той брат каже: „Проси того 
дїда сивого, то він тьи позволи. — Якуратньи той му позволиу. ІЗпшоу 
йиден танец: Ей, брате, я би ше раз иішоу в танец. — Вішоу той та¬ 

нец: Ей. брате, я би ше пішоу ! — Проси зноу того старого. — Пішоу! 

І як вішоу, каже: Ходи, брате, там дес коровінчука чикают. Як я пі¬ 

шоу суди, то сьп смеркало. Гай, гай, збирай сьп. — Зібрали сьи, ві- 

ходьи на пляц, а то вже цвинтар не той. Мурава сьп посьсїдала; ухо- 

дит до сила, холит, сило ви тото. Зачйу сьи допитувати, кажут, шо 
ніхто ви затьпмву, жиби було вісїльи, али йи молода, доуго дївочпт, бо 

дес молодий пішоу. — Потому пішоу до ксьондза, вже пе топ. Зачйу 
дочитували сьи, а він 500 літ гульау. Бзьиу сьлюб і сьи россппаїи на 
сім сьвігї. Лиш порох сьп росеипау. 

Зап. у Костїльциках, Бучацького пов. від Олекси Климчуна М. Напій. 

655. Мерлець на весїлю 

Бьїуо двох паріпкіу и барз бни сьа льубйди, та йак гуасвьі братва. 

И раз сьа напили тай ййцеп другому гварвт: „Йак би ти сьа перше 
жепиу, то жебнс мйа ва весьільа клйкау“. — А другий аас так само 
повідат: „Йак би ти сьа жеаиу, то жеби ти меие клйкау“. — И узнали 

так акурат, же мусит того бити. Але стало сьа так, што йй ген гмер, 
а другий сьа жепиу. Йуж сьа весьільа мауо кіньчйти, а тот сьа вдо- 

гадау 6 тьім, же они так тогдн [тоуди — „хоц-йак ту гварйат, йак сьа 

кому вирве0] так зробили и таку мали бесьіду, жеби йиден другого на 
весьільа клйкау. И пішоу тот, што сьа жепиу, пішоу па темет п иапрбсто 
па його гріб. И крпчит па ньбго: „Мій товаришу, фстап и под до мйа 
па весьільа, бо йа льі мау кликати". — А тот му иовідат, гмерлий: 

„Йа йуж йду, бо йа йуж сьім рокіу нокутупу за лоту застаУу, гато ми 
так бба зробй.іи“. — И пішоу з ним на весьільа. И тот, што сьа жениу, 

уадньі го обшавузау, дау му пальункн, там што мау, йак па весьі.льу. 
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И тот му тоглн гварит, тот, што биу гмерлнй: ,Одвез-же мйа, откаль 
йис мйа и взьау-'. — И йіут ц приходьат ґ ййіпьі хьїжи, и тот гмер- 

лий гварит (бо тая бь'іуо тьіж в<сьільа у тьі хьїжи): „Вйдпш, у тьі 

хьїжи йист весьільа, а ти йак бьіуо-с мйа пе клйкау до себе на веснііьа, 
то йа бьіуо п сам пішоу та бьїуо-м велйкой біди ти наробиу. А тепер 

ту йист весьііьа у ті хьїжи, то йак зайду, то йшче більшой паробльу. 

Бо ту йист дуже міхіу неповйазаньїх (а то бьііп льуде па весьільу дуже, 
што польігаїп, а пацері ани пийаку молитву не гварйли, — то тих, 
котрн бьіли, што пацері пе гварйіп, то звау міхами пеповйазанйма)в.— 

И тот пішоу у свойу сторону, а тог пішоу зас у свойу, и так сьа ро¬ 

зміняй. - Йуж дале пе буде, кояец. 

Розповів господар Андрій Докля в Бортнім, ЗО липня, 1990, зап. О. Роз- 
дольський. 

656. Кавалер перебираєть ся за мерця і жадає гроший. 

Роспонілау Буркоусквй. що як мали росправу у Коломйї, то було 
слїцтво. Помер чоловік і лишйла сї єго жінка. Отжеш як вопа сї лпшйіа, 

тай мала гроший шос шійри ло пйить тйсїч рйиских, бо він буу в Аме¬ 

риці. Огжеж вона мала каваїїра, ще вона сї з пиа знала, як він ще 

жву пибішик. Тепер топ кавалїр ходпу до неї і знау, що е у неї гроші. 
Огжеж прихбдит до неї у ночй і зачиваз ї страшити. Насамперед дібрау 
собі кіюч від хаги. приходи? у ночй і розмвкае і фурт говориг до неї, 

щос'й вона дача гроші ему. Але він сї так перебрау, як мертвеїд: шьйпка, 

сорочка... — то великий страх буу, як увіпшоу у ночй. Отжеж так ходйу 
кілька ведеріу і усе ї нудну, абй як дісіаги гроші від неї. Аж нарешті 
вона пішла до віга, дала знати вітовп, а там на той час буу жапдар 
у віта. Отжеж зачьйли сї насьміватп з неї, а вона зачьйла плакати, що 

такй мертвий гроші гунцвот хоче. Оджеж жаидар тог,їй каже: „Я прйаду 
сеі по їй і буду чекати, чи він до тебе прйиде“. — ІІрпйшбу жаидар 

у ночп і стау собі, розумієте, за шафу і стоЇТ. Нарешті дес так коло 
дваиацїгої зачинає той мертьгій калатати, отвпрає сіни... (до неї хбдит 
у днину, а в ночй ходит, абй гроші відібр ати). Отжеж нарешті' уходпт 

до хати, тай ходпу як мертвец: у сорочці, у шьйпцї. Жапдар зобачиу 
того мертвого сйльне сї яастрашпу. Тогдй птає він ї: „Де тї гроші, 

шо я лишгіу‘?“ — Вона сї не відзиває нїц. Нін тогдй прихбдит до шафи, 

зачинає калатати, страшити. . Жандар тогдй віскакує з за шафи, тай го 
лапає Тогдй крйкпуу, абй вопа засьвілйла. Як вопа засьвітйла, бачут, 

що то ї кавалїр перебрау сї за мертвого. Тай го тогдй зловйли, скувау 
го шапдар, віддали до суду і дїстау шос шість чи вісім місїцїу. 

Зап. в жовтий, 1910, від Гриця Марунчика із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошииеький. 
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657. Душа йде слідом за тілом. 

У Ржевцї один парниь убив дївчииу. Він в нею кохав ся і хотів 
було взять заліж. А вона возьми тай насмій ся вад впя, його броеила, 

а другого полюбила. Він підотиріг її і на самоті убив ії до смерти. 

А вюб вина иа його ни лягла, бо всякий знав, шо він з нею кохав ся 
і вона його иокинула, то вія запріг коня, звалив її на сани і повіз у 

поле, шоб де вибудь скинуть її в кручу і снігом закидать. Виїхав він 
у поле, возив, возив і все ніяк нн вибрив такого місця, де б можно було 
її скинуть. Шо заїде до якого нибудь ярочка, дпвить ся, нн подалеку 
чорнїїть ся: або иішком хто нибудь йому па зустріч іде, або нпначе 
підводою хто нибудь їде. Він зверне в бік, повезе подальші; тїко иамі- 

рнть ся зброснть її з еаией, йому ночуїть ся, шо за горкою хтось тюка, 

свистить. Він гайда віттїля. І так він проїздив до сі мого світа. Потім 
пи подалеку од сила порішив спустить її в ополонку, шоб пішла під лід. 

Тїко налагодив ся волокти її до ополонки, а воно шось нидалеко од 
його, як засміять ся, як заплеще в ладошки! Він злякав ся та віттїля. 
ІІідїхав він до сила і біта самого спла пприкипув її в ярочок і поїхав 
до дому. Нн спіло розвпднить ся, як уже і найшли убиту дівку і по 
сліду його голубчика сцопали. Багато бачило, шо ріп їхав на розсвіті 
до дому. Опісля він цю гнсторію всім роскззуваз. Старі люди иризиа- 

ють, шо це душа слїікує за скоїм тілом і иаровить свого ворога обли- 

чить пирид людьми в зроблиному ним вилпкому гріхові. Кров чоловіча, 
кажуть, дарма нп пропаде. А ниші кажуть, шо це його совість мучила. 
Совість силкуїть ся, шоб буть чистою і задля цього мороче чоловікові 
голову, шоб він свій гріх одкрив ннрид людьми, а враг борить ся з со¬ 

вістю, хоче, шоб гріх потаїть. Чоловіча совість це ангил, котрий охраня 
чоловіка од зла. 

Зап. від Н. ІІотитїева в Шибекинї, Бідгородського повіта, II. Тарасевеький. 

658. Зарізана дівчина. 
✓ 

У Троїцькі ни дуже давно один чоловік віз у город дівчину у ап¬ 

теку. Дорогою він побачив, шо в неї в нлаточку завязаві бумажки і по¬ 

думав, шо то гроші, а воно були рецепти завязапі у платочку, бо вона 
все хворала, так її дохтарі надавали багато разннх рецептів і од голови 
і од живота і од ломоти і од всякої всячиви. Доїхали вони до куріня, 

котрий стояв коло лісу. У тому куріні охотникп зїмою грілись, або ро¬ 

били засаду на вовків. Під'їхав вія ло куріня, прпвязав коня і заходивсь 
коло таї дівчини. Зарізав її бідолашну, витяг в неї гроші всього копі¬ 

йок 20, чи обаполо ЗО, положив їх у карман і сам пішов бродить по 
полю. ІІохоже йому увижалось, шо за иим хто нибудь гиав ся. Видно 
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слїди, шо вій все поле стоптав, все тікав од когось, або ховавсь. Дой- 

шов він до лісу і па дериві повісив ся. Зачинив себе за шию риміпякою 
і чортові душу віддав. Ба друїди день, один охотник пішов на охоту 

і натрапив ва підводу. ІІодивив ся у курінь, а там зарізана дівка. Він 
злякав ся, та ходу віттїля, подав ся до лісу, шоб ии подували іще, шо 
він саи її зарізав. Став доходить до лісу, коли дивнть ся, а на дериві 
висить чоловік. Він тоді злякав ся іще дужче та скоріш до дому і за¬ 

явив позиції. ІІолиція розвідала це діло і оказалось, шо враг ним ов- 

ладїв. Зробив такий виликий гріх, а опісля сам опомнив ся, шо він ви- 

лпкпй грішник: Совість його замучила, ни дала покою. Христіянська 

кров одозвалась і ни дала йому ходу сховать кінців тяжкого гріха. Як 
кажуть старі люди; душа иокійвика слідкувала за ним і мучила Його 
совістю. Він з совісти і повісив ся па пробі Юдп Христопродавця. 

Записав від Ф. Зіборівського, с. Троїцьке, Корочанського повіта, II. Та- 
расевсьяий. 

659. Мерлець напиваєть ся в шинку. 

Трохим Михайлович Попов, коли остав ся удівцем, так він начав 
торгувать кабаком. Із сімейства у його нікого ни осталось, жив сам. як 
палиць. Віп часто сам скучав і йому робилось жутко самому ночувать. 

А то раз віп лижав задумавшись, іще ви спав, діло було так, як в пів¬ 

ніч. Чує, щось двпрми залоскотїло. Віп подумав, шо то хто нпбудь ореть 
ся за волкою тай подумав сам сибі: От чорт його несе у глупу піч. . 

Став прислухать ся, одчіпяють ся сївні двері, одчіняють ся і хатні. 
Увійшов у кабак чоловік, заліз за стойку, взяв бутилку водки, налива, 

випива і сам з собою росужда. По всьому видно, шо балака з кимсь 
другим і угоща когось, а нікого ни видно окреме ного одного. І ото він 

сидів, випивав, поки півні закукурікали. Як півні прокричали, так де 
й дів ся той чоловік, нікого ни стало. 

Трохим Михайлович лижав у свої кімпатцї, ви ворушивсь, бояв ся 
вийти, поки розвидвить ся. Коли уже стало нидпо, вія вийшов, обдивпв 
ся кругом, двері всі' на крючках і на засові. Пощитав бутилкп, всі, 

нидочоту ви оказалось. Шоб воно таке значиш? — дума сибі Попов. 
Приходе друга ніч. Віп бідний жде, як віл обуха. Страшно вставать ся 
самому ночувать і нригласить чоловіка — ни було звакомих таких, шоб 
міг остать ся. Та іще хтож піде біз всякого діла у чужу хату почувать? 

Спдїв віп у кабацї, торгував часів до девять. Сидів саи пи свій; як 

хто стукие двпрми, а в його так і похолоие все. ІІромилькне в голові, 

чи чоловік, чи може иичпстий. Одчине двері, як побаче, шо чоловік зпа- 

комий, то в його аж повисплїша на душі і серце ни етапе тенькать, 

страх оді йде. Покупатиля проводе і упєть томить ся душою. Опісля 
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дивяти часів вів всі двері позащппав на крючки, а сінні двері іще за¬ 

сунув на засув. ІІирикристнв всі' вікна і двері і ліг спать. Так, як у 
північ, чує, лоскотить щось щиколдамп. Зразу йолу показалось, шо то 

хто ннбудь прийшов купить вояки і стучить ся. Коли ні, одчіня само 
одні двері, одчіня другі і іде в кабак. Увійшов упєть той самий чоловік, 

сів за сгооку і почав випивать водку. Випива сам, других угоща, тїко 
других нікого нп видно. І упєть таким же манїром, як прошлу піч, по¬ 

сидів, поки півні закукурікали і хто па, де дівав ся. В ранці Трохим 
Михайлович підняв ся, обдавив ся кругом, все па місті: двері заперті 
і бутилки цілі, а чоловік побував і випивав, а ніякого признаку пи 
зосталось. 

Тут уже він дальші одкладать нп став. Пішов до попа, росказав 
в чім діло і попросив його одслужить малебінь. Шп прийшов з усим 
своїм причтом, одслужив малебінь Спаситплю з акафистом, покропили 
кругом святою водою. З тих пір пиристав ходить до його гость. А все 
таки йому самому було жутко спать. Як настає піч, так він і боїть ся 
довго сидіть, скоріш лягав спать. Скушно і страшно було жить одному. 

Так він скоріш найшов підходящу дівчину і жинив ся, шоб висилїш було 
у двох спать. Ожинившись, він довго кабаком торгувать нп став, бросив 
і поступив на жплі'зну дорогу. Він роскатував тим спляпам про цю ги- 

сторію. І вони по приметах того чоловіка, шо ходив у гості до Трохима 
Михайловича пить водку, признавали, шо це був той самий, шо умер 
три годп тому пазад; він був колдун, чи знахарь, всі' його боялись. 

Зап. від Е. Т. Попової, с. ІПибекипо, Корочавського повіта, П. Тарасевський. 



X. Покутники. 

660. Покутниця в Колінках. 

Иидна жінка така була, що умерла — стара — у Колінках такі — 

тай ходііта до дому, тай била горшки — шо уздріла ^ ночи... то била 
черес пару літ, пбкіу пе спокутувала гріхи, тай по тім стала — уже 
біяше не приходила до дому. 

Зап. в серпни, 1910, від Н. Мокрицького із Далсшева, пов. Городенка, І. Во- 
лошинськнй. 

661. Мама ходить до дитини. 

Вмерла була одна жінка. Никла хлїп в нидїлю рано, а на поне¬ 

ділок на рано... в вечир захорувала тай до воиівночи вмерла. І похо¬ 

вали і. І лишила маленьку дитину в колисці. Так на другу ніч, або на 
трету ніч і вона приходит. Ни могла так до тої дитини дійти, бо коли¬ 

сала нянька тую дитину. Як діставала сє до колиски, то давала знак 
по лавці і по шафі лишками. Тогди кажут: Ну, вставайти, бо щось гур¬ 

кає по лишках і по мисках по шафі! — Вони засьвітили і нима і віри 
ї ни дают. На другу ніч засьвітили сьвітло, ни могла до хати прийти, 

попід вікна йно мигало, тей мигало... Кажи хтось: Здає вам сє, що хтось 

ходит попіт хату тай вийдїт, щоби що дам ни закрав з вобісьцє. 

На трету ніч вже ни сьвітили і прийшла до колиски добровільни, 

дитивї цицки дає вже. Тогди вони сє питают, хто то є. Вона кажи: То 

я є — прийшлам дитині' цицки давати, бо дужи дитині' кривду робити! 

Кажи: Абпсьти ту за мени наймили службу божу, або що робіт, бо я ии 
маю пристановиска нїґде. — Вони сє хтїли дещо запитати, нарас вітир 
став по хаті, а дитина вачила в колпсьцї кричвти. 

Зап. від вуйни, в Будзанові, Теребовельського пов., 1903, О. Деревинка. 
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662. Несповіданий небіщик. 

Так сї трафило, що оден номер несповіданий і зачьйу лужи шко¬ 

дити ті удовйци так, що вона сама сї боїг у свої хаті і уна сї зачьй.іа 

радити громади шо: ІІГос минї шкодит, від коли чоловік умер0. — А уии 
і порадили, закликати моцпї парупкп і таку бабу перетримувати, жебй 
з иеу була, як та стара Мафтйаа (баба в Колінках, зам. записувача). Як 
вона перетрймуе так бабу, а нараз чує, зробйу сї шум і зачинайи лус¬ 

кати на подї, иа стрйху, а парад уже йи у хаті. І жорна йи у хатї 
і зачинає жорнами так носйти, що аж йскри даюг. Але баба каже так: 

„Всякоє дихаиіє да хвалйг Господа0. — А вій вїтти: „І я хвалю0. — 

А уна питає: „А чош ти хочеш ту?“ — „Ой я несповіданий умер; я 
хочу, абй сї хто за мене вісповідау і за мене службу божу наймйу. Я 
ходжу ту у покуті0. 

Зап. в цвітни, 1911 р., від Т. Блошки з Колінок, пов. Городенка, їв. Во- 
лошивський. 

663. Скупар покутує по смерти. 

Я чуу так: Умер чоловік; а він, такий бууг сйіне скунйй, шо вїчо 
навіть убогому пе хокіу дати дїдови. І як вій умер і спіне буу грішний 
і ходйу черес то, шо нї він за свого тата службу ніколи не наймйу, 

нї ніхто за него не наймйу. Він ходйу, аш покіу своїх гріхіу не спо¬ 

куту вау. 

Зав. в вересии, 1910, від Юр- Колопевного з Бівки, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

664. Ґазда покутує по смерти. 

Гандзї ІІавлпшпній, як вмирав чоловік, зіставив грошин на два- 

найцєт службів божих. По році або пізнїйше віддала сі Гандзї за Івана 
Гайдукового і він не позволив їй дати сї гроші на службу божу. Тоді 

сей помершии чоловік, Кость Иавлишпн, почав ходити до неї й папоми- 

нати, аби дала на службу божу, бо його души мучит сї. Бувало но за- 

гасєт лямпу, приходні вмирледь до Гандзї, але його ніхто не видів, но 
чула стара Гайдучка, як вона говорила з ним: „Що хочиш від мене, 

чого ти мене мучиш?0 — 6ї другий чоловік любив сї оапивати і бив 
чисто свою жінку, тому Бона бояла сї йому сказати, що єї перший чо¬ 

ловік домагае ся гроший на службу божу й вона нїчо йому не казала. 

Аж одної днини, коли Гандзї давала цицки дитині над колискою, перед 
самим полуднем приходпт той вмерлець Кость і кажи: „Чому ти не даєш 
моїх гроший ксєндзам на служби божі? Знаєш, що я чирез то мучу сї 
й моя душа пе має спокою; тому щоби ти знала, що я до тебе прихо¬ 

див, зіставлю тобі знак0. — І хотів вибити їй знак на чолї, але Гандзї 
перелякана упала зімліла на колиску, а вмерлий випалив знак на стїяї 
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коло двернії. Була ціла рука з пєтьма пальцїии, люди ходили дивитн сі 

иа се чудо, а навіть старий ксєндз Копопка, аж доки Гапдучка пе вп- 

шкробаїа стіни. Зараз сА днини Гандзї дала гроші на двапаіїцїт служб 
бол;их і від тогди вже більше не нроходив, а перед тим богате люднії 
видїло Його, як вій сидів місячними ночнма па рові коло свого города 
і чигав з книжички пацїр. 

Зап. 1908, у Вовкові, Перемишлян. пов , від Варвари Боднар М Б >дпар. 

665. Чоловік домагаєть ся поминок. 

Вмер чоловік жінці і поховали єто; а вона все плакала, ходила на 
цвинтар плакати. Жалувала за ним дужи. бдної ночи вона спала сама 

в хаті, приходпт тон ї чоловік мирлиії. Вона спала, він і збудив, злапав 
і за руку. Єго така рука зимна, як лід. І вона кажи до него: Ти чо 
хочині в менп? Ти чо прийшов? 

А він кажи: Ти плачпш теії мииї дужп зле. 

Вона кажн до него: Яґжи маю ни плакати, коли мпнї зле. 
Так вони собі балакают і він всьо росповідає як, що, куда... По¬ 

тому вона щось троха сє злєкла, чи щось і яачила кликати Насьцю, що 
в другі хаті мешкала,! донька. А він до неї кажи, той мирлпй: Яґбись 
була ни кликала Насьцї, то щось був бим ти венци оповів. Тппер тілько 
найми службу божу і венци с тобов до балаканя нїчо ни маю. І сказав 
до неї: Будь здорова. 

Зап. від Яндруха Стецїн в Будзанові, Теребовельського пов., 1903, О. Да- 
ревянка. 

666. Покутник на ФІґурі і в костелі. 

блен другому ие хіїу нросіїіти. Огжеж оден сидїу па цвйнтарп на 
фіґурі, а другий у косцьолї. Отжеш зійшли сі у нелїію до коршми на 
забауку і зайшли у таку бесїіу межи собоу: „Тай каут якас біда стоїт 
на цвйитарп иа фіґурі— Отжеш іїиден чоловік каже: „Шо то за біда, 

усе кажут, шо якас біда, а я ще ніколи не ійііу. — І уповідає: „Якби 
я вйіїу, ябим то Узьйу і приніс суда“. — А тіпй решта казали: „Як 
принесеш, то ми тобі озмем ґарпец горіукн, а у разі — не принесеш, то 
ти нам 6змеш“. — Отжеш він віпиу горіуки шос два килії'шки і пінту 
па цвйнтарь. І оден приходнт тамечки до тої фіґурп па підзирки за ним, 

так аби чути, що він балакау, але стау з далеке. Тай він прийшбу, тай 
повідає до того: „То ти біда? Кажут люди, що біда стоїт иа фіґурі. 
Отжеш, він каже: „Ходй зо мпоу“. — А він каже: „Та як ти мене 
озмеш?' — Каже: „Чіпіїйії сі шйї“. — А за ноги зібрау попіт пахи, 
обіймйу доколи себе, тай приніс до коршми. Отжеш, як він приніс го до 
коршми, тай каже: „Уже майте біду“. І положйу йиго на стїу. Було їх 
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богато у кбршмі. ніхто ааї слова не в і н о в і у до вето. І той, що приніс 
і уповіїає: „Казалйсте, що пи принесу, я вам приніс, а ви піц пп ба¬ 

лакаєте". Отжеш він походйу но коршмі, а той спдйт па столі'. Війну 

він два килїшки горіуки і каже покутник той: „ Нисйж мене пава і, віт- 

кнс узьйу". — Отжеш той весе йигб дорбгоу, узьиу па плечі і несе, 
а він балакає до него: „Знайпш що, несй мене до косцьола". — А той 
чоловік повідає, що: „Ще траба йти за ключьйма", а покутник йиму 
каже, що: „Не треба, лиш бзмеш за замок і тобі сї утвбрит". — І каже 

так: „Як ти сесе зробиш, то будеш мати велику подьйку від Бога, бо ми 
йпден другому пе прощьйли і тепер покутуєм". — Увійдеш до косцьола, 

збереш нас за руки і будеш казати: Отиущаш ґжехі — отпущам. їак 
три рази. Як три рази скажеш, тай ми собі підем". — І так було. От¬ 

жеш потім вовй сї забрали, лиш вій лишйу сї серед косцьола сам і ве 
вйдіу, де сї діти. І вій війшоу с косцьола, приьйг двері, ДЕері сї зам¬ 

кнули і вартіуникй прубуеатп і не утворюй сї двері — як зауше. І він 
вернуу сї назад до кбршми. І тогдй оповідає: „А вйдїлисте біду, щом 
вам приніс?" — „Та виділи", — кажут. 1 тогдй сідає і пйи горїуку. 

І віт чого чьису він дїстау велйкий маийток від Бога за вадгорбду 
і другим давау і від нікого грошин не брау. 

Зап. в липии. 1910, від Якима Воробця із Далешева, пов. Городепка, І. Во- 
лошинськвй. 

667. Родичі, що загоріли, приходять до сина. 

Одному чоловікови в Мпхалчп помер дйдї і невід, жи позага|йли, 

і робйіи йиму шкоду: худобу спускали, кури скидали з бантїу, збіжи 
молочене мішьйли до купи, фасблї, горох, гречку, пшевйцу, овес, всьо де 
купи мішьйіи. Ідного разу він првїхау з міста і затрутпу віз під шбпу 

і спер сї на той віз і стау думати. А нпгб дьйдї тай непі прийшоу ід 
иему і собі сї поспираяи па той віз. Він сї пиіайи їх: „Чо душьй по- 

требуйи?" — Вони сї до него не відзивали, лишень далі' робили збйтки. 
Ідного разу сїу він за скіу і засьвітйу сьвітло, поставну під гораец, 

чуйп: хтос двержй рйавуу і до хати увійшоу. Узійу він тогдй горнец 
і стало сї вйтко у хатї. Він дйвит сї, а то йиго дьйдї тай неиьн. Він 
питапи сї: „Чо душьй потребуйи, чо ви робите мені' збитки?" - А вонй 
йиму вітповіли, жи: „Ти, сйну, будеш мати гріх, жес нас гйдіу при 
сьвітлї, бо ми тому, щом без спбвіди умерли, жем позагаралн, то тому 
ходим, жи хочем спокутувати на сім сьвітї. І шем мати ходйти шість 

неділь до року і були би тогдй нам усі гріхй прощеаї і булй бим ді¬ 

стали сї до неба. Так тому, жи ти иас уздріу при сьвітлї, то ми свої 
гріхи на сім сьвітї не спокутували. А ми за еїеї гріхи будем ио склінні 
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горі сї дерти. Як сї на скльипну гору відерем, то будут наші гріхи спо- 

кутуванї, а як сї не відрем, то не будут спокутувааї і будем у пеклі". 

Зап Ів. Волошинський в падолисті, 1910, від Вас. Тимрика із Далешева. пов. 
Городснка. 

668. Мажир і покутник. 

Іхау великий мажьйрь і стау під дубом спочивати; вробйу дельта 
і стау там спочивати. У ночй коло дисьйтої годйпи зачьйло щось про- 

сйти помочи. Він узьну лїнольвера, війшоу і трібувау сї питати, шо то 

е: „Всяке оздиханіє, хвалиш Бога, чи пе хвалйш?" — „Хвалві Бога так 
само, як ти, — нотрибую помочи". — Ожи він перепучува^, їхау і при-, 
їхау до одного села, пішоу до кеьопдза і потрібувау дати на службй, 

па сто службіу за ту душу, шо потрібувала помочи. Той ксьондз ви 
хтїу кілько брати, бо бону сї, ци спрокурупп Він поїхау до другого 
сила, уступйу до ксьондза і голйу сї, давау па службй, так само на сто 
службіу. Ожи той ксьондз пи спрокурувау, — захопила его смерть і по¬ 

мер. Тпмчасом у рік він їхау і зиоу там стау у того дуба і спочигау. 

Тимчійеом у ночй зачсйло шос до него промовййтп. Він віпшоу с своїми 
субвйктами, взьиу лївольЕера і пнтау сї: „Хвалиш Бога, ци ньи?" — 

„Хвалю Бога так само, як ти. Я е той самий, шо ти мені’ дау типер 

рік гроші. Я де ви спрокурувау, то жьидаю помочи, а іп нп у теби, лиш 
свої фамілії". 

Зап. в маю, 1911 р, від Дичука з Далешева, пов. Городенка, Ів. Во¬ 
лошинський. 

669. Як тато гримав по хатї. 

Пішов чоловік грати доміни, а то було в різдвипї сьвнта. Лишив 
жінку в дома саму с трома діточками. Жінка заснула, прийшов ї тато 
мирлий, збудив маленьку дитину, тота дитина так крпчит, а мама нп чує 
нїц. ІІрибудила се, дивит се па хату — а то місєць сьвітив — в хаті 
витко се; дивит се, стало над пев і пат тов дитинов біли і махає ргков 
до дитини. Жіпка пізнала, що то єї тато; настрашила сє, скочила с по¬ 

стелі', засьвітила лямпу і чикала, доки чоловік пи прийди. Потому чоло¬ 

вік впртав до дому : а то сьнїх потріс тогди був. ІІрнходит коло своїх 
воріт, дивит сє — якісь сьлїт є до хати. В хатї сьвітит сє і єго дужи 
здивувало, що би то могло б)ти. Приглядає сє па той сьлїт, що до хати 
щось шло, дивит сє, а то сьлїт мирлого, бо по панчохах було пізнати. 
Приходит до хати, питає сє жіики: Настрашилась сє? 

Вона сє нїц нп вобзиває, но дужи почирвоиїла. Настрашила се 
і нїц ни вобзиває сє. Тогди він загасив лямпу, поставив шапку роско- 

чнну на скриню (ніби так во розпустив всю шапку шторца) і вже спют. 

МАТЕРІЯЛП ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐЙ. Т. II. 4 
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На скрини стояла такош єго блюза. Слухає, шось там шішпт ііо скрипи, 

вже теши блюзу; а вій кажи: 

— Тєгни, тєгпп! Вже тєгпиш ? 

Жінка кажи до него по тихо, кажи: А во, тато є! 

А він до неї кажи на голос: — Я виджу ! Треба, кажи, продати 
ялівку або корову та набожепьство справити! — Так на голос кричив. 

Стукає по хаті, а той чоловік навіть сє ви вобиртає і ни дивпт сє, 
що то так х.одит і що то так стукає. Тогди воно взєло шапку зо скрині 
і поставило на дїдух. 

Встає рано той чоловік, дивит сє, на дідуху стоїт шапка. Думає 
собі, що він поставив шапку па скриню і що би — то могло здіймити? 

Тодп кажи до свої жіпки: 

— Твій тато мпнї збитки робит; що я єго ґрунт посів, чи що? 

Клине, кажи: Ще як колись злапаю бучка, так буду бив старого, 
як прийди! 

Тогди вона ему зачила оповідати, що в ночи був ї тато, а вона 
спала, присудила сє і дитина крпчит. Зобачила тата і засьвітила лямпу. 

А він єї знов зачпв оповідати, що здибав слїт пи живий, но тілько мнр- 

лий. А вона до него кажи: Ти як пізнав? 

Він кажи: По панчохах. То я зарас пізнав, що в хаті вій вже був. 

Чирпс тоє, шо ти сьвіїила. 

На другу ніч, но тілько сє лямпу загаспт, пукає, стукає, двирма 
трісе сінними, то в коморі миж падєгами гуркає, то знов в сїнех гуркає, 
той чоловік кажи до жінки: — Чуєш, як, кажи, чось пацєта ппспокійно 
спют? ІІевни-с пп дала їм їсти доори. 

Так жіііьцї нп додає лєку, щоби сє ни бояла. Слухає, вже щось 
по хатї шипит, таяк солому хто с постелі' тєгни. Тоди кажи до жінки: 

Чуєш, вже є твій тато! 

Так па трету ніч — знов так само гуркає, то дверцета віт кухні 
втворит. Так власни бис цалий тиждень пи давав спокою, бдної ночи 
спав на непу, накрив сє кожухом, слухає, щось тєгни кожух з него. 
Він гадає си, що то можи кожух сам можи злітав. Знов сє накрив, тото 
зпов тєгнп. Тогди той чоловік кажи: — Тєгни, тєгни! 

Тей знов сє накрив. Як му додало страху, як му зашморгнуло 
горло — він сє налєк і вже вєвцп ни промавлєв до старого -- вже сє 
ни дрочив. Но, ваймив набоженьство і мав спокі. 

Зап. від Яндруха Стецїя в Будзанові, Теребоведьського пов.. 1903, О Де¬ 
ревинка. 

670. Піп являєть ся по смерти. 

Го знов оповідав мій колєґа Дуркот. Прийшов він на завідателя 
до села, де вмер сьвящеппик. І все як йшов на апостола за престол, 
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все сидїу на горнім сїдалпщи той вмерлий. І другий раз і третпй. Раз 
якось вийшов, той сидить. Тай го ся питає: Чого хочеш? — Той по- 

казау три пальці'; три служби — сказав. Так. І вже більше не ходив. 
Зап. у Бандрові, Ліського пов.. від о. Негребецького М. Каиій. 

671. Піп не дає спокою. 

Вмер піп па запальіиье. То било тому рік. По погребу, таке сьа 
трафило, зачау вирабльати. Десь я чуу, жи лішко переверцуу, по стайнп 

ни бпло спокою. Вигаиьау' худобу в зимі, пас иа снігу. Настав йинчий 
і той ни мау спокою. Не міг спати. По штирн льуда спало коло нього. 

Іхау на соборчик до Лі'миої і коні так тьагли, жи аж страх, ни могли 
вптьагти. Приїхали і зачйлп о нїм бесіду. Він сьи так йавиу. І питали 
сьа йиго: Чо ти ходиш, може маєш гріх, можис у гніву вмер, можес за- 

держау служби? — І він коугау в стіу. Більше нич о пьім не знаю. 

Зап. від Федя Бурнича з Головецька, Старосамбірського пов. Лі. Капій. 

672. Як піп поділив по смерти гроші. 

Вмер у йпднім селі піп. Тей він ходиу до церкви. А він ше як 

жиу, то службу пиколи ве віднравльау’. Вопя все, що в неділю заложилн 
сьвічки, прийшло иа другу неділю, му сіли заправльатп другі. Егіколи не 
могли йиго дістати. Тей йпден новідат, би му дали горнець горіукп, 

горнець гороху і вів буде дозирати. Прийшла дванайцїта година і піп 
йде до церкви. А він собі, той хлоп, виліз на хорп і дозирау с хоріу. 

Піп прпйшоу до церкви і аобачиу, шо хтось йи в церкві. Тай прийшоу 
ід хорам тай повідат: Злізай із хоріу, бо як пе злізеш, то смерть твоя. 

— Тот зліз. І він го заві у до захристиї, а там буу такий камінь вели¬ 

кий, а під тим камеиьом були гроші; хто му дау рпицький на службу, 

він там все метау. І иовіу го до нього. Піднимай тот камінь! — Хлоп 
відвьау. І піп впсппау гроші і розрахував на три чьастн: Йидпу на 
церков, йидну тому, іцо дозират, а трету на громаду. І більше нн ходиу. 

Зап. в Бандрові, Ліського пов , від І Федени ЛІ. Капій. 

673. Як піп ходив по смерти. 

На Бабииьі вмер піп. Тай все приходну ід їмосци тай і дусиу. 
їмосьць пішла до йидпого ворожильника, той ворожильник порадиу її 
так: Иак він прийде тебе дусптп, ти возьми, запріжи штиря копі і від- 

визн йиго в Ґрозїу до йиґомосьцьи. •— Імосіць віьала, так зробила тай 

го відвезла так в Ґрозїу. Як прийшла тамка тай закликала йпгомосьцьа: 

Вставайти, йиґомосьць, — я вам привезла свого йиґомосьцьа. А той 
сьа цитат: Та жи ваш йиґомосьць вмер. — А вона повідат: Таж йа 
вам ту привезла! Тай забрала сьа тай поїхала. Той піп, жи вона йиго 
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привезла, ходиу по покоях та видуркував. Бачу п до церкви пшоу за ним. 

Повідали, жи він навіть писау лист до сьвнтого отца біскупа, а той му 
відписау, жи то ви може бити прауда. Потім їздили ксьондзове, цц 
то може бити прауда. Повідали, жи навіть мшанецкий пін їздиу. їго сьи 
питало, чому він так ходпт: Чи не затаїу ти які служби? А він на 

ДУРкау. їря рази дуркнуу, що затаіу три служба і два акафпсти. І вже 
більше пе ходиу. 

Зап. у Бавдрові, Лїеького пов. від М. Струняка М. Калій. 

674. Мертвий піп відправляє в церкві. 

Там була церква і в нї шос гуркало. Стояла шо ночи варта. І раз 
дали знати до ксьондза, а той снау тей не йшоу. Пішли до середини, 

а від престоли ксьондз вбраний правит. Каже: Чос тогди не приходила, 

як я казау (а там була якась баба)? — Я грішна не знала, я сьи цу- 

цнкіу-муцикіу ваших бояла. — Він каже: Я цуцики муцикп повідганяу. 

— Я грішна не знала. — А дяк (також опир) каже: Я всьо того чуу Г 
— А ксьондз кажи: А ти, дьйку, мовченіє, дістанеш полотна на соро- 

ченіє. — І ті втікали, бо сьи зльпкли. 

Зап. у КостГльниках, Бучацького пов. від Насті Ружалюк М. Капій. 



XI. Топельники й висїльники. 

675. Потопленими. 

Той. що сї утоппт, переміиьпє сі в коньи і ходот по почп. Як кого 
перейде, навикає1), той умре. 

Потопельників і повісенників то ховают на роздорожах або иа гра- 

ници ; землю загладьйт гет цауком рівно і треба щобудь на тото місце 
кпнути. 

Зап у Ходовичах Ф. Колесса. 

676. Як відраювано потопельничку. 

Кротова Марфа та, шо на понові улицї живе, так уже три рази 
топла і її все витягало. Послїдиий раз вона як угопла, так затого шо 
з ні в маса була у воді. Ішла вона чнрпс сарну, це така узепька річичка. 

Чириз ту сарну була ноложпна в поперек пориходкз, дошка стара, по- 

трупішипа. Нона тїко зійшла па середину, а дошка та як хрупне, вона 

і шубовхнула у воду. Там було страшно глибоко. Ни подалеку були 
пастухи, побачили, шо баба якась пириходе і бачили, шо вона тарахнула 

у воду і ни вирнула. Настухп мирті побігли у сило і наткнулись там 
як раз ка громаду мужиків, була якась сходка. Мужики побрали, шо хто 
попав, хто вірьовку, хто граблі, хто багор і побігли до річки витягать 
утоилпницю. Витягти її ни забарились, гуртом узялись, так живо вира- 

тували. Вона була уже біз чуств, на силу одкачали. Вона коли оклигала, 
так росказувлла, шо її показалось, шо вона увійшла у якусь хату. Там 
було гарне убране, столи заслані гарними настольннкамп, кругом кресла 
діванп. Явилось до неї три господнна і начали її ириг.іашать: Пожа¬ 

луйте, пожалуйте, сідайте у нас, снчас прийде ваш папаша і мамаша, 

') Понюхає. 
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вип'їм, закусим — Почали ті три госполпип набирать стіл. ІІолали са- 

мувар, булок, разнпх хрустів. Всі' вони чисто одіті: у чорних жупанах, 

У високих брилях. А коли, каже, начали мене витягать, то міні показа¬ 

лось, шо меие хтось за плечі тягне з тиї хати. А ті три гбсподнии очи- 

пвлпсь за мене ни пускать. І все таки ті, шо тягли мене за плечі, пп- 

рпмогли. Я їх добре ни розгляділа, ті'ко міні показалось, шо мене з тиї 
хати витягали молоді парні в білі одежі і ниначе з крильми. А вже 
дальші я нічого ни помию, як меие витяглп і як одказували. Очнулась 
тїко аж дома, коли лижала иа постелі. 

Заи. В'д ІІріськи Чириднішової, с. Шибекипо, Білгородсьвого повіта II. Та- 
рассвський. 

677. Потопельник купаєть ся. 

їх називають „потоплеііники". 

6к хтос утопиу си ночиу, ци днивоу, дїука, ци жінка, цп хлопец. 

То він сам показує ся у ночп, купає си. ^ 

Зав. від Стефана Глушки в Тростявци, Сннтинського пов., Ос. Лихай- 
лецькин. 

678. Потопельник йде по воді. 

Гу в Возилові пас йидеп чоловік коні. Віпіоу на ті луги коло- 

Дністра, йде лугом, чуйи, в Дністрі сьп купают, так сьп ригочут. Али 
він приходит до Дністра, а ту оіжит потопельник, бігают аж по верхи. 

Той сьи зльнк, імиу сьн коріньи і заумер. ІПукаюг, ходьп, найшли, лиш 
трохи дихає. Пожив ще рік і номер. 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов. від Кир. Кременчука М. Капій. 

679. Потопельник бє по воді. 

Я прийшбу толочити рибу; уліз їм у воду і зараз нїчо не витко 
і зараз зачьйло бити шос по воді. Я віскозну з водії і втїким. І тйкппм 

буу страх дїстау... Вігакім піпау сі лїсвйюго і лїсннчпй казау, шо то 
потопельийк, бо і нигб уже ііуджіу. 

Зап. Ів. Волоіпинськин в падолисті", 1910, від М. Писанюка з Далешева, нов, 
Городепка. 

680. Гуцул плине сидячи. 

То раз з Далпшева ходйу парубок до дїучинн до Ликйчого і пи- 

ривозйу сі цйриз воду туда вечером. а вігтп коло опіуночи. І раз їде 
с ппрпвізииком, місінь сьвігит, вйтко сі па воґї, якби у день. Аж дйвиг 
сі: на половині’ Дністра плине Гуцул на сй ичи но воді і курпт люльку 

і очіийу сі обома руками чоуна. Той оар)бок остоуиіу, а пнревізппк 
і не ійіит. Той зо страху крйкпуу па ниривізвика: „Вийти но руках 
веслом потопельника!“ — Перевізник оглйиуу сі назад, а потопельпнк 
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пхаии одну ногу в човен. ІІирпвізийк що мож гопит скорше човен, а гой 
чим лушчи пхайи сї у човен. Наколи пдривізник міркувау, шо уже ви- 

делеко до берега, як увалйт веслом потопельника..., а той піт човен тай 
ппрпверпуу їх прп береті уже тай човен пішоу, а вони сї оба лишили 
по ко.іїпа у воґї. Уздріли світло у пиривішика у хакі, зачьйлн кричьйти, 

іцобй хтос вііішоу с хати, бо па воґї ни внают, у котрий бік іти, цп у зад 
вертати сі, чи у перед поступати. Аж у хакі у пирпвнипка буу хлопец, 

же мау вісім літ і кажи: „Мамо, іато клпчут!* — Тота війшла с хати, 
чує свого чоловіка голос на воґї. Вона узьйла і обоє с хлопчиком ідут 

д’ ним і взьйлн с соббу запругу, подали їм до рук, же воий за тоу запру- 

тоу вїйшли на берег. Ухбдьи до хати до того ппрпвізника, посідали иа 

лаву, вікручуют, що мокрі штаий... але чуют, еьнівайп шос на веґі. Ві- 

хоґи с хати, лйуют сї: сйрид Диїстра якєс вісїльй, му^йка грайп, а там 
тотй людп, шо при вісілю коло му^йкі снівают... Нараз воєн вітсп крйк- 

пули і то там яробйу сї шум і вітир по воґї, шо якби так були блйско 
кою водй, тббп буу їх вітер заніс у воду. 

Зап. в жовтий, 1910, від Н. Круца із Далешева пов Городенка, Ів. Во 
лошішський. 

681. Потопельник привязує худобу. 

ІІлько, шо утонйу сї, — чйяос аагрйі сї, тай пішоу до Дністра, тай 
утоппу сі, — тай прпходйу до худоби дивйти сї; кажут, шо так при- 

вййже, шо пе мбжут розйизати рапо. 

Зап. в лютім, 1911, від Анни Воробець із Далешева, пов. Городепна, І. Во- 
лошинський. 

682. Про потопельників у Дністрі. 

В почп то дуже сум збирає йти коло Диїстра. В день то буде йшоу, 

а в почп то буде видів і чув. І як там і ги в почп, то воно від разу не 
показує такі потопельники. І найборше нового місьицьи. Хто би хтїв 
переконати сьи, то так йти до нового місьицьи, то в четвер і в неділю 
зауждп пужиє, то ему сьи риба покаже, а пьи, то особа. І може сьи 
надьикпути, шо може а.іьбо з розуму ступити, а пьи, то може шос такого 
дп іікатиого показати сьи і може ю завести ІІанбіг знає куди. І може 
за пил піти як той потоплїнпик. І тепер в ночи пебеснечно самітно їхати, 

бо як їде, а пе вилко сьи, може заблудити і потопити. 

Там йиден чоловік в Губинї лапау в ночи рибу і як заблудпу на 
Дпїстрі і дуже сьи ловила риба, шо пе міг дати си ради, а так сьч до 

него блуд уаьив, шо пе зпау, де він є, цп на Дністрі, ції під земелеу. 

1 зап.іву далеко дужи, шо трохи сьи не фтоппу. І в Дністрі є небеепечно 
лапати рибу. 

Зап. у Костїльнпках, Бучацького пов, від Дм. Хартуняка М. Капій. 



683. Топельники в Дністрі в Далешеві. 

Говорйу одного разу лісничий, що саме о ніуночи у Дністрі то- 

цільніші одні співают, другі нрнчьй, а треті прпклйкуют других. Бо на 
той час буу лісничий у лісі' у почй, а топельнйк кричьйу: „Час і пора1 

а ще Илька нема“. — Тай сї здивувау, дуяау собі, що вонй таку сні' 

ванку мают межи собоу. Тре тої днйни с того самого сила порьйдпий 
ґазда, що називау сї Илько, пішбу до Дністра і утоийу сї. Аш тогдй той 
повірпу, ЩО вовгі клйчут людйп ДО ВОЗЕ. 

Зап. Ів. Волошинський в липни, 1910, від Митра Ласїйчука з Далелева, пов. 
Городепка. / 

684. Потопельник на Дністрі у Бівцї. 

Пішли мв с татом ва рибу у ночй, ьйиулим к(6шпю у воду і слухаєм 
так з за пйить міиут, а ю шос тріскайн намулом, біжйг чан, чап, чап 

по паму-ії в гору ріьй і аш прибігло до нас до порона і хокі.іо йти 
опцес до нас. Алеш воно нас ве ьйдї.іо, а я с того страху, шом сї зльик, 

шо бігло бпцис до нас і кбутнууєл дручкбя до порооа, аж відало голос 

долинами і лісами... То як воно віття слбчило, то як займйло, то кільком 
ьйдїу... А воно так ьігльилало як чоловік, але зверьха чорне як вуголь 
і дуже дбугий волос мало, а то буу иотопелнйк. 

Зап. в вересни, 1910, від Юрка Колопенного з Далешева, пов. Городепка, І. Во- 
лошинський. 

685. Потопельник і донька муляря. 

Одеп мульир пішов сьн купати і він видїс вже з вудв, а донька 
зіставила сьи ще. Отжп дивит сьи, плине якийсь хлоп кудлаті. Ну, отжи 
той мульир був на беризї, алн він субі гадайи ув ііинчім. Хотів іти 
до дому, а донька була в воді і скричнла; а той потонливник зачив 
швнгко плисти, жи аш вода но биригах сьи роскакувала; отжи вона вдїкла 

с татом, зіставила піатьи. вкікла лишень в сороці, аш другого рава за¬ 

брала шматьп. 

А той потоплпнвйк так скаков по воді, жи аш лисьцьи шуміло. 

Зап. у сершш, 1904 р. від Андрія Булка в Журові, Гогатинського пов., Іван 
Савпцький. 

686. Потопельник лякає бабу. 

Баба ішла з міста: али осьтут дивит сьи, видавший якісь хлоп 
з води і переходит бабу чирез дорогу. Баба дуже сьи наїьикла, а той 
хлоп як скокпув ва другі бік в стоп, то аж вода роскокла по бирегах 

і дужії виливі шум, що аш бабу до гори підносию з впликого страху. 

Зап. у вересни, 1904 р., від Апдрія Булки в Журові. Рогагинського пов. 
Ів. Сазвцький. 
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687. Потопельник на поли. 

Я йшов з родичами своїми від баби зи Журова на Фидорівку. ІІи- 

рпходимо ми чирис греблю кулу ставу, хапнули мине иибішка мати за 
одну руку, а пибіїцпк тато за другу і взьили мине в сиридину й тиснут. 

То в нучп було і ии дадут сьи мпнї иодивпти, де вода снадайп зі сьлю- 

зів на ріку; али я цікавий і ширішув-ям сьн напиред і иодивив-ям сьи 
на ріку. Було то в зимі і ніч видна віт сьвітла — віт місяця. Над во- 

дойов стояла пальп, обмерзла ледол, а на ті пали сиділо шось такого, 

як од сиредного росту пес, а на нїм тзк сьн та шерсьць полискувала, 
як шкло. Як сьи ми прпближили ще блпшше, сьпїг скрипотів пирпд но¬ 

гами, так ТОТО ІІІТСКОЧИЛО В гору і скочило в воду під лід. 

Зап. у вересня, 1904 р. к Журові від аТента „Дністра" Стаха Беркія, І. Сн- 
вшіький. 

688. Потопельник мучить жінку. 

Адампха росказувала, що і сі чоловік утопцу, тай як го поховали, 

то цілий рік холйу що ночп тай ї мучву. Тай закликала сестриного сина 
на ніч, тай так і вго мучну цілу піч, а він і казау: „Вже я більше до 
вас не прийду па піч". — Тай вій вітак приходну до неї цілий рік 

тай і мучну. 

Зап. в липни, 1910, від Ашіи Воробець І8 Далешеві, пов. І’ороденка, І Во- 
ЛОШИІІСЬКИЙ. 

689. Потопельник не дає ловити рибу. 

Один раз була нрпшта з моїм кумом Аркадіем. Він був здоровий 
охотнпк рибу ловить. Бувало, шо ни саме глупа піч, він бере сябра 

АІитра, — він тепер уже покійний, царств'о йому небесне — і виходють 
бувало з пим но всі річці. Повсїда, бувало, наловлють риби тьму, дівать 
нікуди. Цілий мішок навапоть, на силу, бувало, в двох припруть. А во- 

нож бач у саму глупу ніч вся риба заснпа так, шо її загрібають як 

полову. Вона з просонку ии трапе, куди тікать. Скік ) і одів їм прохо¬ 

дило, нічого пи злучалось. А то раз пішли вони на ту музку, шо ото 
біля мосту. Та ви добре знаїте, вена начинаїть ся у край мосту і пішла 
понад насипом, а потім ваколиспла в гайок і простяглась поміж вербами 
затого шо до самої модниці. Дойшли вони до тиї мувки і почали нала- 

гожувать волок, дивлють ся, з води вилазе чолов к і крекче. Бони бро- 

силп там на берпзї волок і біз оглядки тїкача, шо єсть мочі. Я сидів 
дома до пізна, робив, шив чоботи, — треба було до спіху. ІІокончпв я 
роботу і уже лагодивсь лягать спать; инрнд цнм я вийшов на двір, за¬ 

хотілось до вітру. Чую, по улнці біжать двоє, шо єсть мочі. Лопотять 
ногами, як добрі коні. Я подував, шо то хто пибудь догана кого, шоб 
побить, або вора лове. Я вийшов за ворота і крпчу на них: Хто там? — 
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Всип встановились. Це я! — обізвав ся Аркадій. Я його по голосу пі¬ 

знав. Чого ви біжете? — питаю я. Вони почали міпї розказувати: так. 

і так, злучилась, кажуть, з пали привпденція. Ходили ‘ми рибу ловить 
волоком, так нас налякало. Ми полякались і волок там оросили на бе- 

ризї. Ходім, кажуть, з пали, заберем волок. — Ні, хлопці, я зараз ни 
піду, питай трохи згодом. — Чого? ми все равно. А то я боюсь, якби 
хто волока ни взяв. — Хто там буде знать про ваш волок? Лиха го¬ 

дина вас понпсла у таку добу рибу ловить. Підождіть, кажу, поки півні 
прокричать, тоді я пі іу н вами. — Согласились вони. Дождались ми до 

півнів і пішли. Приходим туди, волок лишить пїлии, ни врндилвй *і ні¬ 

кого нила. Я й кажу: Ну, тепер находьте з волоком. Тепер нічого пп 
буде. — Вони довго опинались, боялись в воду лізти, а даїї пішли. 

Уже було над зорою, пошти шо світало. Пройшли вони раз, вптяглп риби 
з пуд міста. Другий раї уже ни стали заходить. Пішли ми до дому. 

З тих пір вони но ночах ніколи ни ловили риби. 

Зап. від Павла ПІапувалова а Шибекина, Білгородського повіта, II. Та- 
расевський. 

690. Жменя потопельникової бороди. 

Я чув з одного старого ґазди, то було дуже даупо, то він опові- 

дау, шо рал пішоу на рибу і там мау такий столец (таке нагориене, шо 
міг стояти і с того рибу ловити, приставок такий коло води). ЗлчеТ він- 

ловити рибу, нараз ч\є, шос тим боком іде і шпурєї камінем. Але він 
каже: Мой-мой! ти галаєш, шо я страшка син? Ходп-ко суди! 

А той пішоу тай неребриу тай іде сюда д нему ; прийшоу до него 
і хоче єго трутнтн у воду. Але той ґазда борзо хни за учкур від шлюб¬ 

них поркпнпц тай ьакинуу ему на шию... Ого! каже, тепер тн, синку, 

мій... Тай лакатку иа одно пличе, єго на друге і іде т хакі. Прийшоу 
він у свій тік, лакатку кинуу, а єго кигне на тім учкурі до хати — 

хокіу виґіги, як вій виглядає. Але тимчасом у сінних дверєх опер си той 
руками і ногами у одвірки і ані руш єго вкегнути до хати. Але той 

ґаз.та хап одноу рукоу за учкур, а другої єго за бороду і тєтне шо 
сили. Але тот як сіпне си, а єму жменя бороди лишила си лиш, а той 
утік тиц сплескау у долоні тай: ха ха-ха! і пішоу. 

Зап. від М. Рошки у Карлові, Святив, пов. А. Оиищук. 

691. Хлопчина в сїти. 

Два рибаки пішли на рибу. Оден з одної сторони берега, а другий- 

з другої. Оден зачнв підносити сіть, так була тяжка, що не міг передом,, 

тілько мусів ся обериутп і взяти нанротїв пглп жертку тую. Ледво-не- 

ЛсДво піттягпув і в тору, а з панатки вискочив хлопчипа .акий, якби- 



му сім літ було. Тей скочив в воду. Вода розгуляла ся той вобирнув ся 
і кажп до другого: Ото школа такої рибн. 

А той кажп до пего: От ходім звітси Не жалуй за нею. бо ту 
якесь прокляте місце. 

Було десь по вопівпочи. 

Зап від брата Осипа в Будзанові, Теребовельського пов., 1903, О. Деревянка, 

692. Крокодиль у ріцї. 

Одного разу с полудпе в Будзапові повиходили так во сусїди 
і яобачилп, жп якась риба лужп вплпка вливає, крокодиль. Далі кажи 

— якого стрільцє здибати і будем стрілєли в тую рибу. Привели 
стрільне Воляповского і • тогдц бирут — кажи: А во, вон вливає 
та риба. — Воно взєю, пнрикииуло се в ковєчу голову і виставило 
зуби і сьміяло сє з них так. І тогди люли зобачпли і вже пи хтіли 

стрілєти. Кажи: То ии є риба, то пи крокодиіь. Вони казали, що по¬ 

топельник. Тогди щось за кіля день втояив сє був хлопиц на тім міецв. 

Потому знов як того хлопцє витєгали, то якісь такий се був привидів, 
як ґориль в цирковім убравю. Тогди діти зобачилп тей зачили дужи 
ґвавт кричити і тікали з води. Віт того чалу вже сє там ии хтіли ку¬ 

пати, бо потопельник є. 

Зап. від Яндруха Стеція в Будзанові, Теребовельського пов., 1903, О. Де- 
ревннка. 

693. Панич топить людий. 

бдеп чоловік їхав з ярмарку до дому. І їхав коло лїса. Диввт сє, 
впходпт з лїса паиич і кажи до того чоловіка, щоби го взєв на фіру. 

І їдуть оба, а той панич кажи: Будити їхали коло води і будетп виділи, 

що буде їхав парубок па бричці с трома кіиьма і буде дужи еьиівав 
і свистав! 

Іно тото скізав тей зарас павич зник. А той чоловік поїхав. їди, 

дивит сє, їди парубок с трома кіиьма і сьпіває. Розібрав сє, іио в со¬ 

рочці, роспріг копі і лїзп в воду. Але иарас дивит сє той чоловік — 

гет того парупка коні нотратувалп в волу. І потопили сє коиї і той па¬ 

рубок. Той чоловії: зпов поїхав, дивит сє вибігає тай паиич з лїса і кажп 
до того чоловіка, А що, видїлисьти як сє втопив той парубок? 

Кажи той чоловік: Впдївим! 

Будети виділи, буде лврвходила жіика з двома дітьми і сє втопит. 

Знов той павич звик. Чоловік їли, дивит сє, коло води такий крик. 

Ппгае, а єну кажут, що то сє жіика втопила з двома дітьми. 

Приїхав чоловік до дому і зачпв то всєм розповідати. 

Зап. від батька в Будзапові, Теребовельського пов , 1903. Марія Деревянка. 
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694. Чому утоплених ховають окремо. 

Як потопелпнга ймут, то ховают иа цвііатарп, але на окремім місця, 
бо він не є іціслйвий у Бога, не є щіслйза душьй, — і не дзвбньи. 

Зап. в вересни, 1910, від Юрка Колопеппого з Бівки, пав. Городенка. І. Во- 
лошинський. 

695. Два топельники викрадені з гробів. 

У Хмелеві йн над Дністром коршма і у неділю з рана нанивало 
сї двох і як фірн надійшлй і поїхали перевоайти сї, а вонй на пором. 

А перевізвйк нїчб не кажи. Лиш доплйіи трошки через половину, тай 
оба гоп у волу. І перевізпиьй вапамиитали де і знайшли їх, привезли 
до дому і поховали но релігійному на цейнтарп. А вітак у тйждень не- 

реезітчйлп сї, що їх ие було, деревйщі були. А то не що лиш їх ві'крали 
і кйнулп у Дністер, бо кажут, шо як де йп потопелнйк па цвйитари, там 

важпт град. 

Зап. в липни, 1910, від Ант. Трачука із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

696. Вода не приймає чоловіка. 

Буу йилен чоловік, що три рази скакау у воду умйеие — хотїу 
утопйтп сї — і вода го зпосйіа. Тпмчьисбзо трафльй ги сї, що го обра- 

товувалп. Вітак він аш повісиу сї. І собі люди говорьи, що вода не 

приймає. 

Зап. в падолисті, 1910, від Ант. Трачука із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

697. Кандидат на повісельнина. 

Я чула як едеи казав: 

— Я такий чоловік, що мине навіть школа в землю закопати; іио 
взєти за карк, мотузок зачіпптн і в банта повісити і завудити. 

Зап від мали в Будванові, Тереб 'вельського пов., 1903, О. Деревинка. 

698. Повішений пастушок. 

Пасли товар тутка на Пиридворотю. Ну як перши були такі хлоицї, 
жи пасли товар, то мали мижп субою їдного начельника.. Кутрий нп хтїв 

курови завиртати, а шо вітиовів, то зара пачельник судив. І випало на 
їдиого хлопчика, жи так само на хтїв курови завиртати, то начельнпк 
присудив їго иавішптн. І взьи.та, вилізли двох на ту бирезу, жи там була, 

ану того хлопчика завішати. І пригиули ту гілю і завішили того хлоп¬ 

чика, здіоьпли с курови шутуз і ту бирезу пустили і сьміялп сї з того. 
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Потій го відвйпзали, то вже вибоїдик був. А потім па тім місци шос 
в ночи горіло все. 

Зап. у падолисті, 1905 р., в Сороках, Львівського пов., від Миколи Кшивака 
Іван Савицький. 

699. Буря через повісельника. 

Йеден хлоп еьи повішав. Взьву вужише і сьи повішау. То сьй за¬ 

раз така бурьп і студінь зробила! 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов., від Федя ІІровальнюка М. Напій. 

700. Як ґазда напудив ся повішеного наймита. 

В видного ґазди служиу паїімпт. Шос він такого зробііу, шо мау іти 
аж на термін. Але то буу ше хлбпец дурпйя, тай він бону сї, тай с того 
аж повішіу сї. Але той ґазда не зиау, де він сї ґіу, він гадау, шо він 
дес укік. Вітак він хокіу молотити і сішоу до шоііи скидати спопй. 

Нараз — він скплае — і зачіпйу головоу у того повішілника... Як за- 

страхау сї, тай скочву с снопіу аж захорувау на цїлйа тйждеиь. Потому 
того хлбпцьи вітти здоймй.іп і поховали. 

Зап. в жовтий, 1910, від Авдр. Марунчика з Даяешева, пов. Городеика, І. Во- 
лошинський. 

701. Чоловік ударив собою до повісильницї. 

ідей чоловік ішбу до майстра, же му коноукй лагодву, коло два- 

нацїтої голйнп цйріп сад, а пїч була темна. Ішоу і нараз ударну сї; 

кйслиу, же то до дерева і курйу дзйґар, блйснуу тим дзиґарем і уздріу 
тоту жінку, жи сї повїшіла того року у кім саду. І перехрестйу сї і пі- 

шбу до того майстра і там ночувау, бо там була вода, мале мочуло. 

бону сї, жебй го у мочуло ие трутила. 

Зап. в падолисті, 1910, від Вас. Тимрика з Далешева, пов. І'ороденка, Ів. Во- 
лошинський. 

702. П<?вісильниця в лїсї в Ісакові. 

Назива-; сї то поле вДїдїука“ і ліс; там пасли иастухй волй і но¬ 

чували там з волами. Казали, шо так у опіуиочи то усе йшла повісильниця 

до горй та співала, а з горн то плакала. І ше іам оден побережнйк бу5г У лїсї 
і стену за корчем і вйдїу, шо вона йшла так роснлетена і він собі га¬ 

дау, шо то єіб донька війшла за нпм егб клйкатп до дому і він клйкау, 

а уна сї ни обзивала; він зачьйу за неу січи с палйцеу' і уна утекла. 

У корчі і не знати, де сї подіта. То уна сї ніби повісила у тім лїсї. 

і потім нового місьицьи у се сї давала чути: все то плакала, то за- 
водйла. 

Зап. І Волошинський від А. їреіцука з Ісакова, пов. Гчроденка. 



62 

703. Як жердка йшла. 

їхав я а Стрпя. А ту в їдпого жінка повісила її. Але повідали, 

жи вна ходвт. Ну, я і:акурат ту приїздзєю і здибаю таку жертку, ків. 

Тай йде то напроіїв мене. Я: пек ти осниа! Перехрестив сї, бом сї злєк, 

а то щезло. 

Зан. в Доброгостові, Дрогоб. пов„ в липни, 1906, від Михайла Банька В. Ле- 
винський. 

704. Страх у виді висїльника і лісничого. 

Пішоу" чоловік у ліс в ночй і ломиг граби сухі. Дйвит сї иа де¬ 

рево: Вйсит повішілиик і так ситне йогами все отак (опов. показує ру¬ 

ками) хітає, отак хитає. А він стау і льйчно йиму на то стало і так му 
льйчно, такі дуже льйчно.,. А він все до мене ногами — той повішел- 

ник. Але, кае, я ломю таьй, але все сї бою, бо той повішелоик вже мене 
аж ноіамп ловит. В тї хвили я дивю сї: Стоїт побережгйк нротиу мене, 
угорнений, узутий у чоботьих і курит люльку. І так надалі я собі ду¬ 

маю, кае: Коли я гатку маю, зараз скочу у великий провал, як він мене 
лапати буде. Коли я уже стою, стою, не прибавку ю сї д’ нему, ані віп 
д шйиї. Алем вже сильне аж у погим змерз і він д мйнї не прибдйжуйи 
сї... Беру, приблйжую сї я д пему, а то ппньбк... 

Зап. в вересни, 1910, від Варвари Богонїс із Колінок, пов. Городенка, І. Во- 
лошинеький. 

705. Висїльник на вербі. 

У нашім селі иовісну сн йден чоловік на вербі. Люди розвісили го 
тай ноховали. Але кажут, шьо коло тої верби шьое пужії. Одного коло 
тої верби переіішоу білпй пес, другого кіт, третий чуу, шьо верба шу¬ 

міла, а впру не було. Багато говорили, але я не віриу; думаю собі: 

Або брешут, або їм сн нривпжєї. У сї боялп си тої верби і подилеку 
ї згинали. А йдеп там близкий зпау, шьо верби у сї боют сн тай ховау 
собі у ню тютюн на зиму. Я раз' зза днинн заздріу тот тютюн тай га¬ 

даю: Піду у вечір і озму. — (зк зробило си нішо, пішоу я тот тютюн 
красти. Нрийшоу-сми до верби, иема нїчо і нікого иїґде не чути. Ікос 
мені' чупер устає, єк нагадаю, шьо на цї вербі завіси5г си чоловік, тї- 

тюн траба таки украсти. Вілїз я на вербу, вітїг торбу з тїтюном з дупла 
тай лишень направиу си злазєти, дивю си, а то хтос з земні нідоймву 
руки д’ мпнї на вербу. Я напудиу си тай підліз назад на вербу. ІІрп- 

дпвєю си на то, шьо подавало мені руки, а то тот самий, шьо завіеиу 
си. Я зо страхи задеревіу иа вербі і так иересидїу аж до ранку. Рано 
зліз тай ужем не брау нї тот тїтюн. нїчо. Умииау-сми від тогдп ту вербу 
не лиш у ночи, але і у днину. 

Зап. Ос. Михайлецький в Тростянци, Сннтинського пов. від Дмитра Павлюка. 
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706. Індик із небіщика. 

В Добрімнолю в садї, там, в весло, єндпк ходпт. А там єпдпка 
навіть на цілім снлї ннма. В весло там все ходпт тей куркае тей кур- 

кає... Али едного разу зачав се Штифан Квас сьміяти с того ендика. 

Як зачало енчіти в ночи за будов там, де вони спали, а вій вачєв се 

сьміяти: Ще ліпша заводи! А воно чим рас ліпиш заводило. То потому 

все ним кидало, все, аш вітхорував. На третпй деиь була толока в кухни, 

і повтвнра.ш собі вікиа всі тей тиребєт кокорузу. Али глипнула дів¬ 

чина в вікно, дивит се, стоїт мирла в вікні, сорочка така иапьска. Як 
се злєкла та дівчина, як скричила тей втїкла помижи дівка. А то се 
пане таки рас повісила на ґанку, то вона так ходила по садї, пнрики- 

дала се в ендика то... То знов якісь там чоловік то видїу, як се на 
колисї на кирници росьцегало. 

Зап. від Яндруха Стеїіїя в Вудзавові, Теребовельеького ііов., 1903, О. Де¬ 
ревинка. 

707. Висмьник — хортом. 

Кажут, що як хто повісгу сї, то там нечисте місце. От такі моя 
жінка росказує: Лвшйіам сї у дальшої сусїгки з її дїтмй, закім вона 
не прийде з міста. Вона прийшла з міста уже пізно, було коло двана- 

цятої години і казала минї ночувати. Я не хоіїла і такім пішла собі 
до дому. Війшлам від неї с хати, нїчо не було. А якім дійшла до одного 
ґазлй стодола, де казали, що там сї поьішьиу чоловік, так с тої обори 
війшоу хорт і йшоу за мноу аж недалеко мої хати і тогдй спіуколїу 

тай зппк. Я перестрашена, ледво забігла до хати. Сказалам чоловікови, 
віхблнт с хати — пема нїчо“. 

Зан. в липни, 1910, від Ант. Трачука із Далешева, пов. Городенка, Ів Во- 
ЛОШИНСЬКИЙ. 

708. Рада, щоби повісельник не ходив. 

Ьаж}т, що як сі повішіє або утопиг, то може ходити до жінки 
ало до дїтйй; але вітак траба наймйтн службу і страшити вже не буде 
білше ходити. 

Зап. в падолисті 1910, від Вас. Тимрика із Далешева, пов. Городенка І Во- 
лошипський. 



XII. Опирі. 

709. Коли можна бачити опира? 

Йак би вййшоу о двавацьаті годявьі так де па границьу, то моуйат,. 

жи би зобачиу упірьа. То вів так,, як чоловік. 

Зап. у Бандрові, Лїського пов., М. Капій. 

710. Опирі. 

Опйр то такій чоловік, що знає „щось", тей бере в другого 

молоко. 

У найбільше сьвппто хблпт опйр туда, куда іде худоба, корови, 

іде, усе збере росу у жмені, тей у дїйнйцю, тей у дійницю. 

Опира як будут до гробу вести, то смеркне сї, і вітер сї дуже 

зривав, бурьп. 

По смертй опйр ходит. Аби пе ходив; то сїют за ним мак. 
А як не помагав, як ще ходит, то відкопуют, обертают на другий 

бік і забпвают ків у голову. 

Опйр, як го відькопати, то усе тваров до землі пежит. 

Як хто зобачит, що опйр так робит, то годйг сї казати : Що зи¬ 

чиш собі, пей буде мені, а що мені, пей буде тобі. 

Опирі бют сї на гравйци: татарчьйнцкі1) не пускают наших тамка, 

а їх ту. 
То вже від того і говорут: „Чо тп такій обдертий? Ци пе був та 

па гранпци?” 

Зап. у Ходовичах Ф. Колесса. 

711. Як виглядають опирі 

Опирі мают таку саму силу, шьо відьми. Відбирают молоко від 
короу. Оппрь має або над клубом, *або під коліном або над задом такі- 

*) Із сусїдного села Татарського. 
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ґулі. Уни є прп кілі дуже топкі так, єк па жилах тримают си. Під тоу 
ґулеу е дпрка і тоу диркоу віходит душьа з опиря. 

Зап. Ос. Михаплецький в Тростянци, Снятиаського пов. від Стефана Глушка 
в Джурова. 

712. Опир має дві душі. 

Опйр має дві душі; як умре, то ходпт по сьвітї. 

Зап. в червви, 1910, від М. Мокрицької з Колїаок, пов. Городенка, Ів. Во- 
ЛОІПИНСЬКИЙ. 

713. Хто є опир? 

Вппр як є живий, то він є вовкулаком. Як прийде чєе такий, під¬ 

порні місяци, то він йде на границю. Він здибає сі з другими впирами 
і мают там межи собою бесіду, де мают йти. Потім йдут по ночп до 

людий ссати. Як йдут, то переміпют сї в коне або пса. Він має дві 
серці, бдпо має як жиє, а як вмре, то з тим другим ходи по смерти. 

Записав у Цеперові, пов. Львів, від Федька Буняка, в вересни 1909, Іван 
Панкевич. 

714. Опир ходить по смерти. 

В селі' Кукпзові був чоловік, накивав сї Добровольский. Він був 
впнром і походив з Караїмів. Як вмер, то ходив по хатах. Але потім 
викопали го з гробу і відрізали голову. Він потому таки приходив і то 
до того самого. Він мав дві серці'. Він приходив з головою під пахою 
і казав: „Дайте ми голочки пришити головочку". 

Записав у Цеперові, пов. Львів, від Федька Буняка, в вересни 1909, Іван 
Панкевич. 

715. Як пізнати опира. 

Оппрьй пізнаті по слові, бо вин йик шьо скаже наперед, то мусит 
си статі. 

Зап. Ів. Волошинськпй в серпня, 1911 р., від Ів. Лилика із Росгік, пов. 
Вижвиця. 

716. По чім пізнати опира 

Опира мож пізнати по тім, бо на крпжех мани фіст такйй, як у 
хлопа звикле ва грудех цйцка, і штйри волоскй. 

Зап. в липни, 1910, від Тимка Воробпя із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
ЛОШИІІСЬКИЙ. 

717. Опира пізнаєть ся при смерти. 

Уппра мож пізнати, шьо йик умре та поховают, то дужи залива 
велйка, то лиш по тому мош пізнати, шьо упйрь буу. 

НАТЕРЩЛП ДО УКРАЇНСЬКОЇ дкмонольоґії. т. н. 5 



66 

Упйрь може то пошкодити, шьо можут бути нлови1); знає паси- 

лаіі хмари. 

Зап. Ів. Волошпнський в серпни, 1911 р., від Н. Хімчинської з Ростів, пов. 
Вижниця. 

718. Хлопчик — опир. 

На тім ґрунті, де Василь Гутькіу, буу хлопчик Чернецкпй Дмптер 
і казали, що вій опіір. Каут люди усе, що він оипрь, бо має фіст. Але 
я одного разу війшоу на поле і він пасе худобу, отже я хочу дійти, 

чи прауда, що він мііє фіст. Отже я правю: Дайно мипї сїрпнчка. — 

Він сі збуває, що не має, алп я сї упер, зловнуєм то і підвьнуєм соро¬ 

чину і — якурат йп фостпк так, як иїхоть за доушй. Потому мерли 
діти на горло і пйіітеро дїігііі у него було і до двох неділь гет тото 
вімерло. 

Зап. в линви, 1910, від Павла Марунчика із Далешева, пов. 1’ороденка, І. Во- 
лошивський. 

719. Хлопчик-опир збирає росу по поли. 

А другий пас коні дбсьвіта дуже, отакбнм припускали в маю, коли 
збіжє сї в колос вісппає. І вже зачппає робити сї рано. Він еііднт : 

хлопчина невеличкий, отак на вісім літ хлопец, у еороччпнї лиш, бпс 

капилібха, хлбпскпй волос доугпй, але рілно опстрпженпй так кругло, 
— іде но збіжу і так руками згбнпт росу до купа — збиває росу. Він 
то вндпт і гадає піпі до него, шо ту він робпт, ні пасе, ні нїчо. А на¬ 

решті той хлопец щпзає ниму з очіій і не впіпт лалше йпго. То старі 
казали, що то оппрї шо через то нема полону — уроджаю — полон збп- 

рают, збивают росу. 

Зав. в жовтни, 1911 р., від Т. Блошки з Колївок, пов. Городенка, їв. Во- 
ЛОШПВСЬВПЙ. 

720. Опир вправляє відьми. 

Йа упирьом такі сьі уродиу. На Иурпйа на майу найбільшу міць. 

О нівночп перид Иурійем сбнране сьі на Калашковецкій границн під 
Старогвісцьімн дванацьіть відьм. Иа сьідайу на білого коньп, а кошда 
відьма на кочергу, та йіздпмо но двапацьітьох границьіх. Кошда відьма 
муспт внймитн дванацьіть зирен пшеннцьі с за зубпй, шо мусьіла носити 
від сьвнтвечіра аш до нпнька. Йак котра добре справувада сьі, то йшла 
псувати льудьім коровп, а котра пьи, то тратила право бути відьмою. 

Ой, на Йурійа манут відьми велику школу, а потому за тото цьілнй рік 
онн ньівнчьи льуськин доробок. 

Зап від ворожбита Прошака в Кулачківцях, Осип Яворський. 

х) Злнвн. 
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721. Рада, аби опир не ходив. 

Як умре опйрь. то у деревйщп прибити йиго осиковим палем чйрис 
груди і чйрпс дирпвйщп до зпмлї і віт того оейкового кола опйр ни устау 
і ни устане. 

Зап. в липни, 1910, від Митра Ласїйчука І8 Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошинеький. 

722. Як позбути ся опира. 

Як опйр грйіайп, то траба го сї запйтувати такймп словами: „Вся- 

коє дихапіє да хвалгіт Господа". 

Зап. в цвітии, 1911 р.. від II. Блошки з Колінок, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

723. Підкова в дійници проти опирів. 

Опирьй може лпш такий самгій позбути сї так: Бере піткбву кіицку 
і бере камїньи, як попсуй корову і тогдй ппче у пичй, кидає у воду 
у Гійнйцу. І топ опйр, ци опйрка то як то кіпйт у ґійнйцп, то вона 
ирпхбдит у топ час і тогдй повертає всьо тому газді. 

Зап. в маю, 1911 р„ від Дичука із Далешева, пов. Городенка, ів. Воло- 
шинеький 

724 Дїдо — опир. 

Грнцйха казала, що і дїд бу5т опйр. тай мау фіст; а'як умер, тай 
вона сказала ксьондзове, що він буде ходйги. А ксьондз кажи: „Як буде 
ходйти абис мпнї сказала". — Тай пп ходйу. 

Зап. в липни, 1910, від Анни Чернецької з Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 

725. Опирі у виді білих псів. 

Ішоуйпм від дїукп; місінь світйу, мороз сильнйй, ішбуйпм чйрпе 
гравицу. І чйрнс гранйцу бігли два иси білих, що иайчистїщид папір. 
Одеи за другим, тримати високосте по мегрови. То казау миві чоловік, 

що віп кілька раз пйред евййтом урочистим у ночй їх вйдїу, як вонй 
литьй па гранйцу під лїс. 

Зап. в липни, 1910, від Митра Ласїйчука із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
ЛОШИНСЬКИЙ. 

726. Опирі-хлопчики в білих шапках. 

Одеи хлопец. епдїу у шиуцьй до дваиацїтої годйнп. У двапацїтї 
годйнї іде собі до дому, тай траскайи батогом, тип дйвпт сї нараз, а ту 
иа єго городі два хлопці' у бііих шьипках, а він гадау, шо то які може 
грают сї, або такі так війшли па долйну. Тай віп зачьиу за нймп бічи, 

тай біг аж до своїх воріт, тай віп зістау коло хати, а тотй иазад попри 

йиго ворота побігли з горй. Як увійшбу до хати, то не міг годйну слова 
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промовити, так сї дуже настрахау. А то були мертві опирі (то ше опй- 

рики, бо то маленькі, зам. Никола Круц). Як увійшоу до хати, то му 
шьйпку дуже до гори волбсьи піднимало. 

Зап. в жовтий, 1910, від Андрія Марунчина із Далешева, пов. Городевка, І. Во- 
ЛОШИНСЬКИІІ. 

727. Гульки опирів. 

А звов тато за опирів розповідали. Вни були вартівником коло 
церкви. Тай ночували на дзвіници. Коло півночи надійшли опирі. Дуже 
богато. Тай сьпівати, на скрипках грали, в долоне плескали тай все 
кричєли: 

Гоп-ла-ла, як ту, так там 
По коліна кахтан. 

Зап. в Уличнім, Дрогоб. повіта, в липні 1906 р. від Аидруха Савки В. Ле- 
винський. 

728. Як опирі булькотіли. 

Йшов я по горівку па лаз. Йду я, слухаю, а то щос булькотит 
просто Козарьової ліски па гостпнци. Слухаю: люде не люде, Жиди не 
Жиди. Тої бесіди не розумію. Гадаю собі: Піду сї иодивити. — Я лише 
взєв сї так руками ги за пліт, а вни пішли булькотечи гет. А то були 
опирі. 

Зап. в Уличнім, Дрогоб. повіта, в липні 1906 р. від Митра Кушніра В. Ле- 
винський. 

729. Як опирі грали. 

Мій тато казав, що як їхав з Стрия в ночи в великий четвер, то 
як настав місяць, то ввидїв, за гранпцев від Улична все сьвітло в, 
сьвітло. Тай опирі грали, скакали. А приїхали за границю і тото се 
лишело. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. повіта, в липні, 1906 р. від Бабяка В. Ле- 
випський. 

730. Як поховати опира, щоби не ходив. 

Асинтирвали два жомньпри. Пішли до воська. Йиден буу опир. 

Той буу слабий, тап го віпустили. Топ опир каже: Як сьи віслужпш, 

то жибис прийшоу до мени, як буду жиу. — Повертає до него, дивит 

сьи, в хатї сьвітит сьи, нима аїкого. Йпго ховали кілька рас, рано по- 

ховают, а па вечір зноу йи. В другі хаті йп люди. Вішоу, стау, тай 

дивит сьи. Хочи йти, а той сиускайп ноги с катафальку: Видиш, слу¬ 

жилим в воську, чикай, принесу ти їсти. — Дау му студенцу, зїу, війну 
горіукп. — Я тобі скажу, шо я йп. А ти ирисьигниш, шо нікому не 
скажеш. — Взьиу, присьнгнуу. — Я йи опир. ІІотинаю людий, кроу 
віссу, а то сьи лишит. Алп знайиш, як би мене поховали, як би взьйли 
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яловий кіу, прибили бис груди яаскрісь бис трумпу, то бим не ходпу 
їїішоу, йде, прийшоу лід йидну хату, пи мали як потьити. ІІрийшоу під 

ДРУГУ) лиш подуу, потьиу дїуку. Вона фпала, він кроу віссау, а ї ли- 

шиу. Тогди каже: Видиш, от то я сим жию, абис нікому не казау. Йду, 

бо уже чис. — Той чуУ, жи він потьиу, сказау, як йиго поховати. За- 

тисали кіл, бют, а той з гробу каже: „Гай, гай, зломнвіс присьпгу; як 
бим знау, буу бим інакше зробиу. 

Зап. від Кирила Крамарчука М. Капій. 

731. Як відкопувано опира. 

Жоу дауно у нас славний оппрь Корбутьик. Йак умер, похувалп 
йіго на цвинтарі с хрпстійанскоу парадоу. Уже першойі ночьи по по- 

хороньі видьіли го в сильі, тай потьиу тогди свою жінку. Розкопуют 
другого диьп гріб, а він лежит, йак лижьгу. Напьили люди трох ксьон- 

дзьіу, вийшли с нроцесьійеу, відправили великі молитви і дужи запсчп- 

тали гріб. 

Гретойі ночьи по тім иохороньі у сильі стау великий вогонь. Люди 
видьіли йіго у сильі. Тоні почи потьив він багато людий, шо з ними за 
житьи мав. Коли настав день, пішли люди с процесьійев і с ксьондзами 
па цвпнтарь, відкопали Корбутьпка, вптьігнулп с деревишчі, звйізали по¬ 

сторонками, тай понесли на дручках на баланецку границу у поли. На 
границя вікопали йаму, спустили до иейі дольілиц Корбутьика, жпби сьі 
білше ие нідньіс, та прикидали го терньім, та бульіками. На верх на¬ 

кидали каміньі, тай настромили на могнльі хрест, шо ше ниньі сговпок 
с него стирчит. Потому Корбутьик уже білше не уставау, а то погра- 

ннчне поли льуди тепер називайут Корбутка. 

Зап. від пастуха Петра в Кулачківцях, Коломийського пов., 1899 р., Осип 
Яворський. 

732. Опир курить у домовині люльку. 

Старий Семен не дав себе нереконати. Що я йому говорю, а він 
все своє: 6, каже, опирі, таки є. Ануж, каже, слухайте, я вам буду ка¬ 

зати, як то у нас раз було. Отут за зарінком, буде тому зо ЗО років, 

стояла хата, а в ній жила баба. Мала вона одного сина. Жидиком кли¬ 

кали, хоч він звав ся Василем. Доки жив, то як звичайно, чоловік, ні¬ 

кому не шкодив, ходить, робить, от як ми. Оженив ся він, побув трохи, 

аж десь так під літо вмер. Поховали єго, а то в саме сапанє було, ой 

Боже! як пе звіє ся метилиця, кругом біло стало. Кара божа тай годі. 
Дивують ся люди тай з дива не виходять, бо такого, знаєте, ніхто не 
запамятав, абп в сапанє сніг, мов серед зими впав. А тут небіщикова 
жінка каже, що до неї вмерлий чоловік по ночи ходить. — От що!.. 
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кажуть люди, се твій чоловік опар! Порадили їй, аби посипала попелом 
поріг та землю в хатї. Опаж так і зробила. На другий день дивлять 
ся: Є, видно сліди по долівці, виразно одна йога людська, а друга 
бараняча. Кажуть люди: Треба цему давати раду. Ь'к стемніло добре, 

зібрало ся їх кількох, напили ся горівки, взяли сокиру, лїхтарню і ве¬ 

рети тай пішли на цвинтар. Приходять там, розкопали яму, дивлять ся, 

а домовина порожня! Так ходили три рази, аж за третим разом застали 
єго. А він лежить собі боком, ще й люльку в зубах тримає. Вони до 
него, а він як замеркотїв таки товарячим голосом... Відрубали они ему 

голову, присипали, зарівняли землю тай помогло. Вже більше не ходив, 
і на нинїшппй день. А на другий день таке веремя, що Господи! 

Зап. у Текучи, Печепїжин. пов. 1908 р. Дм. Бойчук. 

733. Чим опир розгонить хмари. 

Дауно, кажут, що буу Браткоуский, тай знау відвертати хмари, але 
то буу опіірь. Казау, що мау якіс однолітні, тай як сі іадипа з жьпбоу 
кусайи, то аби їх розігнау, а як хмара надійде, аби махау. 

Зап. в липни, 1910, від Петра Круца із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошивський. 

734. Чому Кулачківцї підупали. 

Калашкіуцьі було колис велике місто, бо ше у старих киигах пер- 

коуних було записано, шо було кілька церквий, та Татари попалили. 

Тоди приходили до Калашковец Вірмени, Веньґри та Бесарабп і йпнші 
на йармарки. Аж рас умер опирь, тай устава^ с гробу. Хтось порадиу, 

шобп йіго обнести три рази вауколо міста. Йак обнесли та нотували 
опирьп, то уже більше не уставау. Але від того чісу місто шо раз білше 
упадало так, шо тепер навіт норьпднойі коршмп ни манімо. 

Зап. в липни 1899, від Івава Семенюка в Кулачківцях, Коломийського пов. 
Осип Яворський. 

735. Опир на кони. 

Мій стрий хату здоймзу і їхау вопир на сивім кони поза ливадп. 

То звіяуг сьи вихір такий! 

Зап. у Костїльнвках, Бучацького пов. від Федя ГІровальпюка М. Капін. 

736. Опир на стежці. 

Шли трох бис цвинтар па штешку з барабольма. Зобачили чоловіка 
іирлого на стешцї. Тоди еден з них кажп до тих двох: Шо будем ро¬ 

били, ни хочи пам сє мирлпй вступити ? 

А тих двох до того кажи: Ходім, кажи, вія нам се муспт всту¬ 
пити! 
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Тогдп той се ипрлвй... як се воші напосіли і пішли стешков і мпр- 

лпй се вступив, так — во на крок. Як застогнало, тії як покидали всї 
три мішки, як зачплп втікати, барилка занила за ними летіти і горвец 
з вогнем і голова. 

Али то був воппр... 

Зап. від Яидруха Стецїя в Будзапові, Теребовельського пов., 1УОЗ р„ О. Де¬ 
рева в ка. 

737. Опир у стайни. 

Уновідау уден чоловік: Удного разу — каже він, — пішоу я до 
стайні иачуваїи тої ночп перед новим роком. Пішоу я иачуватп, бо ка- 

жут, шьо тої ночи худоба говорпт так, ек чоловік. Рна говорит о тім, 

шьо має си діяти через цілий рік з її Газдами. Бог її так дає, шьо уиа 
говорит, шьо знаї. ІІішоу я, каже, тай лег у єола. Лежу тай чікаю упів- 

ііочи, бо тогди товар ме говорити. А чую, шьос шелеслит. Я подивиу сп, 
а то кіт. а з рота і очнії синют му си нскри. Я зараз здогадау си, іиьо 
то оппрь перекииуу си у кота тай прнйшоу від мої корови відбирати. 

Я н: раз, ні два, хапшу дралї, та ек шпурп\у у того кота, а він дес 
ек заидіу. Не знаю, де діу си, бо я потім засвітиу свічку, иерешукау 
стайню скрізь, нпма нігде. Не знаю, вілки прнйшоу тай кума вішоу. 

У стайни двері добре приставали, шьо би і лиш не улізла, пе то кіт, 

стеля була добре сиушьпна. Пе міг я з дива віти. Не сдухау я уже, 

шьо товар ме говорити, так-сми си узлоотиу на оипря. 

Зап. Ос. Михайлецький в Тростяпци, Снятипського пов., від Василя Павлюкз. 

738. Як опир воював. 

Був пїбп так, як цівільний тай старший, тай скаржив си той стар¬ 

шому : Я бідую дуже в сьвітї. — А той каже: Шо то за біда? Я єї не 
знаю. — А я вам скажу, скоро хочете знати. 6 в нас одна одовица, 
тай чоловік єї був опир, тай він два роки що вечера до иеї приходив 
і мучив єї, мучив, мучив. Каже: Йдїт тули до неї, будете там ночувати, 

а за два вечері будете знати, шо то біда. 

Добре! — каже старший. Взяв собі шаблю, амуні'цию всю, тай 
ирпходпт туди до тої жінки, тай каже: ІІрийміт мене на ніч. - А вона 
каже: Добре’ тут є мого чоловіка покійника дужко, лягайте, тай спіт. 

Тай приходпт лванацята голина, а то двері лиш рип, тай прихо¬ 

дну тай каже: Добрий вечір! тай просто на піч, а на печи жінка 
з дітьми спит. Та як зачав жінку термосати та дюґати, а старшин з по¬ 

стелі' встає з шаблев, а опир до него і він мав шаблю, тай каже: А тут 
хто на моїм ліжку? Що ти за оден? — Тай відтяв старшбму ліву руку. 

На другий депь вдибає єго той цівільний тай питає: А шо, е біда? — 
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Ой, каже, є. — Відтак вопн пішли иа цвинтар, тай найшли там руку, 

бо опир, як ї взяв, та поніс на цвинтар, то де го когут запіяв, там він 
руку лишив, а самий у яму. 

На другий день бере старший того цівілпого тай ше одного стар¬ 

шого, тай каже: Маю я его допильнувати! — Узяли собі горівки, тай 
пют, тай спдят до двапацїтої години, а у дваиацїті годипї двері рип... 

А оден не тай каже: За Ілашеву душу! — А той уходит, тай кричит: 

За мою душу ип будели пити, за моє здоровля пийте. — Зачали знов 
пити, тай знов так до трех разів, а він знов з шабльов, тай хотів му 
і ту руку відрубати, але старішій уже пе був снячий, як махпув, то 
розтяв онира на половині'. Ті сп иозханлювали, тай кажут: О, дійшов 
паш оберштлайтнант аж тепер єму кіпца! — Тай узяли єго, до купи 
склали, ноклали на лаввцу, то жінка дякувала, тай дала ім горнятка, 

колачики, сьвічки за помаау, тай понотпц поховав, тай ^же більше нп 
приходив. 

Зап. від їоруци Орчук у Раранчу, Черцов. ппв. О. Рак. 

739. Вояк і опир. 

Іїїе дьидьі Шгифана Гараспмчука служву у войску. Водного разу 
пустили го на урльуп. А у Слсбітцьі умер тоди бу5т на крайу сила 
опирь. Цалпй день лижьву оппрь на лаві тихо, — а прийшла піуньічь, 

та зарас устава^у тай дес йшоу. Ксьондз не хтьіу йіго нохуватп, али 
казау, шо тоди похувайу, йак хтос коло трупа переночуйе. Ньіхто аньі 

с Слобігкі, аньі с околицьі не відважну сьі ночьувати. Учу5г о тім Га- 

расамчук тай пішоу до удовицьі і каже, шо буде ночувати. Дала йіму 
ґаздивьі оден книш, кварту горіуки, кусок солонини, миску сира, поста¬ 

вила то на скрпньу коло постельі, замкнула за собоу сьінньі двері, тай 

пішла у село спати. Поставву собі жоуиьірь ґвирь набитий коло по- 

стильі, віпву горіуку, попойів, тай льих спати. 5' почи устауу тай льячпо 
зробило му сьі. Пішої? до комори, напну сьі ше горіукі, шоби відігнати 
льик, й сьіу пйиний па постьіль. Дес за йакис чьие дивит сьі, а то 
двері утворьийут сьі на роствір і уходит теньґпй хлоп у шипцьі, ку- 

жусьі, чьоботьіх, тай стау сирит хати. А той труп в лави підіймайи сьі 
тай від разу : „Та тут чути прісну душу“. — Взьилп сьі оба опирі до 
жоувьірьи, питайут сьі, шо він хочьи тут. А жоуньір ньіц. Иустиу сьі 
оден опирь до него; жоуньір узьву лиш Гверь у руки, а опирь стау. 

Йак зачне бити обох опиріу; тарахнуу одного у морду, а той сьі дере- 

верпу5г і упау на поріг тай не рушиу сьі. Йак тарахне другого коль- 

бойу у голову, а той лиш закрути^ сьі та сирит хати бебеухнуу сьі. 
Али уже і жоуньірь витверезну сьі і заходит у голову, йак війти с хати, 

шо сирит порога опирь простьігнуу сьі і аиьі спати жоуньірови, аньі 
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до оппріу пежпвих сьі брати. Аш нарає кугут запійау і опирь оден 
шчес, а другий кинуУ сьі на лаву. Йак би буу жо^ньір ни мау цьісар- 

ского риштунку коло себп, тай йіго були би оппрі задуспли. 

Заи. від Михайла Федорака в Кулачківцях, Коломийського повіта, 1905 р. 
Осип Яворський. 

740 Як опирі убили дівчину. 

То було як у пас ходьи на вечерницї. Зішла дїука по воду і друга 
зішла. А ту дїуку взьгілп опирі до себп і до тих людий нїц пп иає. Али 
зішла по воду, каже ї: Прийди, сестрицп, до мене на вечірниці. — Вона 
каже: Прийду. — Али иаипьптай, сеструню, довго будем ирпстп. — Та 
в вечер зібрала сьп та йде. Алп прпходпт перед ворота, а там стоїт 
жінка завита, таким білим, ноги, голова завита; вона каже: Де ги, дїуко, 

йдеш? — Йду, каже, до сестриці на вечерницї. — Не йди до сестриці на 
вечерницї, бо тая систрицьп опирпцьи, тебе зїст. — Вона не слухає, йде. 

Вона зноу каже: Твоя систрицьп опирпцьи, тебе зїст. — Взьила, вернула 
сьи, пішла до дому. Зноу сьп здибали: Такіє прийшла? — Не валам коли, 

золплам шматьп, припізнплам сьп. — Та сьн ип признає, шо і не казала 
йти. — Вже, каже, сего вечірп беспечне прийду. — Йде, стоїт чоловік у 
шппцї, питав сьп: Де, дїуко, йдеш? — Йду до спстрицї на вачирпицї. — 

Не піп на вечерницї, бо спстрицьп опирпцьи, тебе зїст. — Тай вона сьи 

зноу впрнула. А другого даьи здибала сьи: Такіс приходила ? Наварилам 
голубців. — Вже сего вечірп беспечне прийду. В вечір йде, прийшла 
до хати, прийдут. Та бере, показує і голубці. А то голубці' з христьин- 

цкпх пальчпкіу'. То опарі тілько людий потратили. Та веде до другої 
хати, таке показує; по сьцїнах впсьн з христгиніу голови, руками, но¬ 

гами пліт горожиинй. А і душа стпне. І вона так дпвпт сьи, стоїт поупа 
дїшка пальців. То, еиструпю, мої вогпрки. Набрала тих пальціу, при¬ 

несла в миску. їж, такі добрі. — Вона скидала ті пальці під лауку, 

а ту кроу вісипала, дала і мпску. — їж, систруню. — Я вже зїла. — 

А чуют, литьи тоті опирі. Вже йдут. А вона каже: Сеструню, де я тьи 
сховаю? Тай к.іьплз, сховала і під корито під постіть. Вони входьи: 

Фе, прісна душа смирди. Ііоуходніи, зачилн шукати, найшли під кори¬ 

том. Взьили, голову відтьили, йоги, загородили пліт, а пальці в бочку 
тай геніта. 

Заи у Костільниках, Бучацького пов, від Палаиї ІІровальнюв, 1904 р. 
М. Ііапій. 

741. Парубок-опир потинає людий. 

Умер у селі парубок і поховали. Али тут кажут люди, що він хо- 

дит. Тай мау він ше дві сестрі і тата й маму. Але старша сестра була 
на подвірю, увійшла до хати, заслабла і каже: „Тату, паш Гриць прий- 
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шоу. Якім го уздріла мйжп оденками, ажім го сї злїкла. їак нї хонпо 
голова лппер болгіт, тож льигаю“. — Війшлп с хати поза одепки — нима 
Грнцка. Пучина на другий деиь умерла. Поховали. Війшоу у лп.кдень 

сусїднпй хлопец, уздрл'у на оборі зно5' того Грпцка. Прибігає до дому 
з опалом і каже: „Тату, батькіу Гродно хбдит!" — І зноу хлопец за¬ 

слаб і на другий день умер. Поховали хлоицьи. Ту зноу пару день іде 
Гридкіу тато на кік тай сї лйвит: шос мигнуло за оденки. А віп вітей, 
а сусіда з другого боку попри дорогу тай зробиш крик: „Ой, йой, йой, 
куми, куми, ваш Гриць оідеІ“ — Старйй сї занудну, вирнуУ сї і далі 

за оленкі ии доходйу. І так Гриць ходи)" ийрпз доугий чьпс і потипау 
людйй, аж потому олен ґі і уже буу старйй і буУ такі онйрь і казау : 

„Скйньти, люди, ми сто рйньсіких, тож ие поійните, а я вам пораджу, 

що з ним робити". — Люди страх мали, бо нп одному повну одно й двоє 
ґілпй перестраши^, скидали старому онпреви. що вже сам хокіу. Впре 
той старйй ґід с соббу два хлопа, іде сам, добувают Грнцьй, перевер- 

тают вію долїлйц. грудьми до зимлї і забивают у него оейковпй колпк, 

пригриблй Грпцька зноу і той уже білше по силі пи ходйу. 

Зап. в жовтни, 1910, від Савки Круда із Далешева. пов. І’ороденка, Ів. Во- 

лошпнськвй. 

742. Як злодій урадував ґазді жите. 

Йшоу оппр і щез би. Ти де йдеш? — Я йду до видного ґазди під 
вікно; той пчихпп і піхто му не скаже: Дай Боже здороульп. а я йиго 
душу возму. — Припишу під вікно, ґазда пчихну у, а злодій крау тай 
каже: Дай му Божи здороуіьи. І щез би пішоу. 

Зап. у Костїльпиках, Бучацького пов., від Яца Кузя М. Капій. 

743. Як чорт потинав чоловіка. 

Йшов злодій до ґазди красти воли, а сотопа йде єго потяти. Йдут 
оба. той чоловік і той чоловік. Приходні до воріт: А ти куда йдеш? 

— Я йду воли красти, а ти куда? — Я йду єго потяти; а тп як воли 
будеш красти? — А олтак, та оттак, піду потихеньку, тай спущу воли, 
тай поведу; а ти як будеш єго тяли? — А я так, шо цілу єго під ніс 
скоботати, а він пчихне, тай ніхто ему не скаже „здоров", то єго кров 

заллє ротом і носом. 

Тай пішла сотана скоботати чоловіка. Скобочет єго під ніс, а чо¬ 

ловік як чихне, а злодій став під задпим вікиом (шо до схід сонця) тай 
кричит : здоров ! Але сотава знов скобочет того, тай чоловік знов чихнув, 

а злодій знов кричит .здоров". А третий раз як крикнув „здоров", то 
у хатї обізвала сп жінка: Здоров, чоловіче, ти не чуєш, що тобі з під 
вікна вже три рази каже хтось „здоров" ? — А чоловік каже: Дяку- 
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ґазді, тай ґазда дав ему пару волїв за то, шо не вкрав і шо му 
душу спас. 

Зап. від Санди Гуменюк у Раранчу О. Рак. 

744. Опир та злодій. 

КуУ оден таьіій богач; ви мау ґітйй, лиш одного енна. Але тут 
йидної вочн збирає сї до пего злодій украсти коні. Йде той злодій тай 
здибайи сі з опирем тай: „Добрий вечір". — „Дай Боже здоровий". — 

„Ти ию за оден" — птає сї опйр злодія. „Я йн“ — каже — „злодій". 

— А злодій тогдй питає сї оппрьй: „А ти" — каже — „шо є?" — 

„Я йп“ — каже — „опйр". — А деш тп йдеш, як ти є опдрь?". — 

„ОЙ" — каже — „я йду до того і до того ґаздй, у пего є одеп енв, 

я хочу у песо душу узьпгп, хочу, абй віп упер". — „Ну та як ти" — 

каже — „зробиш, абп він умер?" — А опйрь каже: „Я ему такі пущу 
порошкй крії вікно попід ніс і єіб як заскібоче, а віп буде впхати Як 

їиу“ — каже — „третпп раз піхто пи скаже: „Дай Боже здоровий",— 

як він чйхне, то я єго“ — кажи — „пітну". — А злодій тогдй каже: 

„Добре тай я" — каже — „іду до того богачьн коні украсти, то" — 

кажи — „будем оба йти". 

Прийшли вопй оба до того богачгй. Алп прийшли вовй під вікно, 

стали тай той опйрь піц не рббит, лиш тп порошки як пустйу кріз вікно 
тому попід иїс, а того як васкіботало, а той лиш чйгнуу: Иисхй — раз, 

другий раз. А трегпй раз як чйхпуу, а зло іїй с під вікна: „Дай Боже 
здоровий!" — А той спи на постели каже: „Ой дзьїнькуйи". — А опйрь 
кае: „А най ті шляк трафит!" — Тай зкіяу сї буреу тай полетїу. 

І огдй той зло лій бере, булит ґазду тай кае: „Уставай, моп!" — 

Той узьйу, утворйу сїпп, пустйу го до хати. Повідає злодій: „Я йшоу 
до вас красти кбиї, а оппрь ішоу до вас, жпгй вашого сйиа покйу, жибй 
він умер. Тай" — кажи — „здйбалим сї оба тай зачьйяим сї оба питати. 
Я казау, шом злодій. Я єг6 зачьйу сї питати, шо він йп. Нін кал:е, шо 
оппрь, іде до вас за сином. Тай" — кажи — „я єго питаю, як віп може 
покйтп, а він казау, шо пустиг такі порошки і як єго заскібоче попід 
пїс і вш чйхне три раш, як їму ніхто ие скаже третин раз: „Дай Боже 
здоровий", — то віп єго нітпе тай умре. Але ми“ — каже — „прийшли 
під вікпб, тай я єму повідаю: „Ану пускай порошки най я" — кажу — 

„вйджу, ци тп годен покйти". — А він" — кае — „як пустйу ти по¬ 

рошки, син рас чйхизу, другий рас; третий раз“ — каже — „як чйхпуу, 

а я сказау: „Дай Боже здоровий", а син відповіу: „ Прауда-прауда". 

— Опйрь тогдй каже: „А пай тебе шлях трафит". — тай сі" — каже — 

звіяу з вітром тай полеьїу". 
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А богач тогдй вїц ни рббит, лиш унбеит кусник солонини, скчьйаку 
горіуки, хліб і того злодія приймайп у гості. Тай тогдй кае злбдїйови: 

„Мау ти у менн“ — кае — „украсти, добре, шо мій син жпб. Я тобі дам 
сам“. — їай тогдй віходит богач до стайні, вівбдпт злбдїйови коні, за- 

прьпгає до воза, і подьйкувау ґазда злбдїйови, злодій Газді — сїу і по- 

їха\г. І той упйрь уже більше ни мау прача приходйти, бо му сї 
перший раз не удало, а другий раз уже ни має сйіи того самого покйги. 

Зап. ]. Волошинський в липни, 1911 р., від Н. Моярицького з Далешева, пов. 
Городенна. 

745. Опир воскрешує товариша. 

Було дна товариші. І оба були опирі. І є ієн умер. Але сей був 
слабший. Як умер і зладили єго на катафальок тік, як звикле. Принесли 
сьвітло і хрест, поставили коло него хрест і засьвітпли сьвітло. А д’ 

ньому тай єго товариш п;пйшов помолити сї. А він не прийшов, щоби 
сі помолити, але хтїв з ипм щось побесідувати. Як увійшов, питає людей: 

Що мій товариш таке зробив? — А люди повідают: Вмер. — А він 
каже, жп він тілько твердо заснув. І взєв, підонмив хрест і взєв єго за 
руку і каже: Вставай, товаришу, не спп! — Він устав. І пішли у йоле. 

Розмавлєлп собі о дечім. ІІрихо.ієт на поле. Там ест грушка на Черте- 

жпку. Умершпй товариш каже: Ходім далі'. — А той каже: Далі не 
піду. — І зачали сї перечити. Той єго туда, а сей того туда. Той умер¬ 

шпй був слабший і дурнїйшой. А живучий був мудрійший і сильнїйший, 

і не дав сї ему далі' вести. Бо як би був пішов далі, то він би був там 
єго затбв. Прийшли назад до дому. І взяв єго, на той катафальок поло¬ 

жив і перехрестив і тогдй він ажепь умер. Приклєк, змовив пацїр і пішов 
собі дальше до свого дому. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. пов., в липні, 1906 р. від Петра Стецївки В. Ле- 
ВЕПСЬКИЙ. 

746. Опир у СераФинцях. 

Я чу5" так за опирьй, що ходило у Серафйвцп двох до дїуки, оден 
опйрь, а другий не опйрь. Лиш той опйрь с тим другим дуже вони собі 
кумпанували. Потому той парубок опйрь умер і пізніше іншу віт тому 
спати до стодоли, знау, де він спит і іншу від нему. Так доуший чьис 
вів ходпу від тому парупкови, дбкіу сї та дїука не віддавала. Як та сї 

дїука віддавала, вів прппшбу на коровай з ним. Той парубок каже: „Як 
тебе зобачьи, будут сї льикати". — А він каже: „Не бій сї, я тобі 
ставу за плече і мене вйіїти ніхто не буде-1. — Увійшлй до сіннії, етау 
тому парупкови за нлечйма, тай молода у тї хвпли умерла. Такий сї крик 
зробйу, що молода умерла... терли ії, гадали, що відотруг і не помагало 

нїц. І він чекау, аж докіу не положйли на катафальок, бтжеж він тогдй 
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узьпу і пішоу с тим товаришем назад до того дому, а той парубок упо- 

відає: „Шкбда такої молодої". — А він йпму уповіу так що: „Скоро 

би сї найшоу такий, щоби мене добуу і аби осиковий кілок забйги у карк, 

бо я", — кажи, — ,.не буду лижьиу горілйц, але долїлиц і щоби добули 
кпрвй с під мізйлного иалньи с під вїхтьи і як осиковий кілок забий 
У карк, жебй тогдй йигб уфатйли як найскбрше від ями, бо силна бурьи 
сї звіє". — Отже так зробйли, добули йиго і він лпжьііу долілиць. 
І увьйли, с під вїхтьи кирей пустили і забйли у карк у потйлицу осй- 

ковий кілок і тогдй уфатйли того з ями і звіяла сї силна бурьи. Пішлй 

до тої молодої і помастйли тоу кирвбу попід нїс і вона устала здорова 
і пішла тої днйни до слюбу. 

Зап. в липни, 1910, від Якииа Воробця І8 Далешева пов. І’ородепка, Ів. Во- 
лошиоський. 

747. Як опир виссав кров із молодої. 

Віддавав богач дьівку за богача сина. А той син був воиир. І було 
три кіпцьі ф поли. А він ішов на тих три кіпцьі середночи, там йиго 
брат вопир. І вже йак то по вісьільу, тай в нидьільу вечир вони йдут 
спати вобойи до другойі хати. А той вопир в ночп фстав, тей с тойі 
молодойі віпив кров. Йі мама дужп плачи, гво сьп стало, жи йі донька 
ньі жива, і жива і нижива, і дужи зимна і ньічо ни вогорит. Тей така 
баба надійшла жибруща, тей чикай... йа тобі дам раду; чикай до ночи, 
вона тоди буде жила. Взьила тота баба в ночи, сьіла і сидьіла коло того 
кіпцьи; він впльіс з вітам опир, а вона йиго зланала за праву руку, 

а два чоловіки старих з боку сидьіли. Вона казала йиго пороти і з него 
кров вибирати і ф ту молоду ллйти. ’К вона ту кров дала в молоду, 

молода вожила, а в него фтисала осиковий кіл. Ииривирнула лицем до 
зимльі, вбила ф нотилицьу восиковий кіл і вже ни фстав більши. 

Типер пима таких, аньі цуда ни чпньвт. Б’вало, казали тато, йак. 

сьи смеркни, тей вже ньіхто ни виховив. Войав сьи воппра. 

Зап. від Ганпи Колоднїцької з Бедриковець, пов. Залїщики, О. Деревянка. 

748. Опир і піяк. 

Буу у селі коровай; але опйрь умер, тай ходгіу, тай здибає сї 
с піяком, що йшоу з весїльи, тай каже: „А ти що за одеа?" — „Я", 

— каже, — „то шо й ти". — „Бо то ходім оба". — „А де", — каже 
— „будем іти? — „Таже ходім, бо там на веоїлю спйи музики, а як 
льпгали спати, тай не перехрестили сї. Тап ходім до них, бо до них йи 

приступок, як вони сї пе перехрестьп". — Тай каже: „Ходїм“, — каже, 
— „бо молода спит, тай сї ие перехрестила". — Прийшлії, тай і з мо¬ 

лодої вісцау кроу, тай уже тота нежива. Вже троє неживих: два музики 
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і молола. „Ну, тепер*, — каже, — „ходїм до двора, ще пап с панеу 

подвигали, тап пе перехрестили сї*. — Прийшоу, вісцау кроу з иих обоїх, 
тап уже й толіі неживі. А вітак вже топ питайи сї пияк, шо в пил хо- 

дит: „А шо*. — каже, — „з пймп би робити, аби воигі поуставали?* — 

„Або ги пе вваєш що?* — „Та я“, — каже. — „знаю, але тебе питаю*. 

„Та шо“, — каже, — „віткопатп мене, тай дзюбнути у мивйіпий паїец, 

абн аш кроу ьійиїла, тап їх понамащувати, тай поустают*. — Тай вітак 

пішоу на весїльй, тай каже: „Що минї“, — каже, — „буде, абп повоскре- 

сати?“ — „Що*, — каже, — „хочеш, лиш абіі молода воскресла*. — 

Но тай він пішоу на цвинтар, добуу оиирьй, дзюбнуу у мизплппй палец, 

і набігло кервн, тай тогдгі уже йде на весїльй. Тай нонамащувау, но тай 

поуставали і музики зачьйіи грати. Вітак нііибу до двора тай питайи 
сї: „Шо мині буде, аби пави поуставали ?“ — „Шо хоч, — і половйду 
маййтку, абй лиш поуставалп*. — 'Гай намастйу, тай поуставалп, тай 
дїстау половйну маййтку. 

Заіі. в жовтви, 1910, від Анви Воробець із Далешева, вов. І’ородевка, І. Бо- 
-хотинський. 

749. Мерцеві перстенї. 

Рас ходили дівки до такої хати с кужілем на внчирнпцї. І рас вмер 
богач парбок. Тай йидна дівчина каже: Ходїм, дівчата, поздіймаєм, він 
має дорогі перстенї. — Пришли вони і їх не годен здіймпти. І взьвли 

і с пальцьпма позрізувалн. І каже: Берім і варім тії пальці. — 1 зва¬ 

рили тії пальці', приїзди хлонец на сивім кови. І прппиив того коньп до 
плота, а сам йде і просто під вікно, шобп му дала ті пальці'. Ті дївчита 
сьи дуже зльиклп і сьп боят. Алп пішли па вишку і вирвали сніпок 

і зачплп фтїкати; так летєт, летєт, аж залитїли в село. А та, шо їм ка¬ 

зала, то сї там лишила і до раньп посивіла. Ая. 

Зав. від Ганки Брицької в Івавівцї, Теребовельського пов , М. Напій. 

750. Дівка втинає опиреви пальці. 

В однім селі тап закохау сї хлопец з ґіучпноу. Оджеж вій буу 
опйрь. Цйриз дбучпії чьис вона за пего не зиата і закохала сї у пїм 
і купувала ему нерстевї і давала Йпму так у презенті. Наколй він за¬ 

слаб і умер, ї було жьиль за перстенїмп. 'Не моглаж їх иоздойматп, як 
вій лижьйу па лаві, взьи.іа с собоу свою товаришку і пішла на цвйптар 
добувати го. Наколй го добули, зачьйіп скпгагп — пе мож. Вона взьйла 
ніж і покйіа му пальці. І прнхоґи до дому, вертают сї і зробйла, за¬ 

кликала собі вичерпній. Ґіучьпта запрошені прьпдут, а вона у горшку 
варйт иатьцї. Опйрь прпходит під вікно і каже: „Кури сийп, гуси спйи 

і люди спйи, моя мйла не спит, білї пальці варйт*. — Одже то було 
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одної почп, другої нбчи зноу так само приходні, третої почи зноу нри- 

ходпг. Аж тут вопа сї признала на селі, шо ужила му пальці', і радит 

сі, аби ї люди порадили, шо тепер с тим робити. Оджиж казали ї зако¬ 

пати назад там у трунву, коло руки покласти. Оджеж вона сї сама бояла, 

пішли з неу люде, дубули і поклали там пальці. ІІротож однако він зпоу' 

ходпу. Казали люди зріхтувати ї так, як до слюбу під вінком. Наколпж 
він приходні, дпвит сї у вікно, шо вона зібрана там йи, віддай сї, тріс¬ 

ну у вікном і ї ухолиу с хагн і розніс. 

Заа. в жовтня, 1910, від ії. Круда із Далешева. пов Городенка, Ів. Во 
лошшіський. 

751. Піп — опир. 

Ьдеп ксенц був опиром так. якби наш Сембратовпч. І завдав лю- 

дьом, що будут люди умирати. Вимерли в хатї єдніп люди. Вимерли 

і в другій і лак ціле село вимерло. Але тим цєсом трафив сї б ієн по- 

дорожппй. А ту сї вже вмили. Думают: Будут за порпдком умирати. 

А той подорожнпй каже: ІІрийміт мене па піч. — Мп, каже, не прий¬ 

мем, бо ми маємо тої ночп умирати. — А як же ви знаєте, жо ви будете 
умирати? — А ту, каже, вже померли люди, лиш каже, пара хат* ще є 
і вже до нас приходні. — Той подорожннй каже: ІІрийміт мене! не пи¬ 

тайте, буду я видів, що то сї буде робити. — А вий приймилп: Як хо¬ 

чете з нами вмирати, то ночуйте. 

А так у водннайцятій юдпнї лізе якийсь иес до хати. А оппр 
ксенц. як вліз до хати, то понанпкував всьо і па другий день люди 
вмирали. Вже мав ксєпц заробок. Як той пес увійшов, а той иодорожнпй 
відіев псу лабу таким острнм ножом. Тай пес пішов скавулєчв гет. Кажи: 

Вставайте, люде, вже пе будете вмирати! Післали зараз по шандарє так, 

як би від вас до Дрогобпчє. Пішли зви. Тепер каже подорожнпй: Ідїт 
до вашого ксєндза. — Пішли с шапдаром. 

— Де єґомосць? — ІІопадь’ каже: А, каже, лежєт слабі. — І не 
пуїцєє. А шандар каже: Я мушу ввдїтн. — Єґомосць лежпт. — Иокажіт 

ногн! — Показав єґомосць погу єдну. — А покажіт другу! — Показав 
обі разом. — Покажіт, єґомосць, руні! — Той показує єдну. — Покажіт 

другу! А тот наставлєє ту, що перше. Але шапдар то ввлдїв: Не 
так, обі разом покажіт! — Ну, каже, не покаже, бо нема що. Як пока¬ 

зав обі, то їдиої нема, бо сї там лишила в ночн. Тогдп вже злалп ксєн¬ 

дза, жи через нього люди повмирали. І вже ве був ксєпдзом. А люди 
повмирали, бо то був злий дух. Не знати, чи то Господь зислав, 
чп що. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. повіта в липні, 1906 р„ від Івана Курія В Ле- 
винськнй. ' 
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752. Опир питає Бога за урожай. 

Раз на пущінє чоловік напйу сї, тай заблудну на цвйнтарь, тай 

перенучувау. Він пробудиу сї, тай чує, а то хтос балакає. А тотб опйр 
вйлїз з гробу, тай нішоу тай до другого опврьй балакає. Каже: „Ходи, 

брате, до Бога, заві гаєм, якйй сего року буде уродзай на ярпвй, ци 
рано, ци візео". — А той, що у гробі, каже до того, що го питає: 

„Ідй ти, ти, — каже, — „ліпше зібраний. Ідй ти, ти“, — каже, — „за- 

відаєш, тай лині скажеш". — Але той нішоу до Бога, тай питає сї: 

„Боже, якйй сего року буде уродзай?" — А Бог каже: „Хто посїє, як 

лишень снїг буде злазьйти, то буде мати збіже, а хто буде сіяти, як уже 

буде сухо, то не буде мау нїчо, бо не буде мау дощу". — Але той 
прийшбу від Бога опйрь, тай росгаз}Є опиреви другому, свбму товари- 

шеви, як буде, абй й він знау; а той ніяк пробудиу сї, тай слухає. А 
той опйрь, як росновідау опиреви, тай каже: „Ту є єдна душьй, шо чує, 
так най само рббит, але най нікому не скаже, бо як скаже, так у тї 

хвйлп умре". 

Чоловік віспау сї, прийшоу до дому, тай чикає. Ту весва, уже сніг 

злазпт, той бере насі’вє, борони, не питає, по снігу сїє. Жінка кричйг, 
люди кричьй: „Тип, чоловіча, ти дурвйй, що робиш?" — Але той не 
питає нїчо. Тут сніжок уже зліз, а ярина уже сї землі лапає. Ще скрізь 
мокро, люди чикают, нбкіу аж не вісхне; але ту уже вісхло, уже сї ку- 

рит за боронами, люде сїют, а того уже й землю збіже укрило. Але ту 

прийшло сї, як імй.ла посуха, в тих нема нїц, що сї з него сміяли. Але 
той чекає до року, тай зноу іде у ту піч на цвинтар. 

Але чує, а той зноу опйрь іде до того, тай важе: „Ходім до Бога 

завідати, які сего року яриий будут". — А той зноу опйрь каже до 
того: „Та ідй сам зноу, завідаєш, тай мпвї скажеш". — Але той прий¬ 

шбу до Бога, а Бог каже: „Сего року яриий найпізніші будут найліпші". 

— А той прийшбу від Бога, тай каже: „Казау Бог, що сего року най¬ 

пізніші яриий будут найліпші. А ту є єдна душьй; як чує, так пай 
рббит, але най нікому не каже, бо як скаже кому, такутїхвйіи умре". 

— Але той прийшбу до дому, тут за пару лісїцїу уже весна, а той нїчо 
навіть не гадає собі. Але тут снїг злазєє, а люїи уії у поле пішлй за 
єгб поводом, як він робйу, а він собі навіть нїчо не гадає ще сіяти, 
він собі с того сміє сі. Але тут люде уже сї поопсївалп, тай тогдй усї 

люде кажут: „Він дурнйй, він не знає, що рббит". — І жінка каже: 

„Тип, чоловіче, бій сї Бога, що ти робиш, чому ти не сієш?" — Але 
ту уже гет, гет, уже пізна весна, тон зачинає тоглй сіяти. Той лишень 
тілько скіньчйу сіяти, пообеїьау сї, доші як зачьйлп птй, такі красні 

у него яриий зробйяи сї, що такйх па цале село пема. Але ту уже люди 
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це кажут, що він дурнйн, але кажут, що вій щос зпає до хліба. Та бо 
вже й жінка єго нуднт: „6й, чоловіче, тай тп уже зо мноу тілько жнеш, 

гай ти вині не скажеш, що тп знаєш V" — Е, я тобі пе скажу, жіпко, 

бо як скажу, зараз умру". — „Е, що то може бути, чоловіче, що та ка¬ 

жеш, що умреш?" — „Но, як пе віриш, жінко, то устарай, що траба на 
похорон грошин, горіуки, вгего, тай тогдй ти скажу*. — А по та уже 
пристарала, що траба, шматки, гег усьо, той тогдй бере тай росказує: 

Каже так: „Я почував на цвйптари, щом сї папйу, тая нучувау. Але тут 
одйн оийрь устау, тай до другого йде, будиг, тай каже: „Ходй, брате, 

завідаєя у Бога, яка сего року весна буде". — Але той каже: „Іди ти 
сам, бо я", — каже, -- „не так зібраний як ти, тай япні устйдпо йтй“. 

— Але той пішоу до Нога, тай завідау, той припишу, тай зачьйу казати 
й другому опиреви, як сї вррвуу від Бога. А я то слухау, а вонй кажут: 

„Тут є одна душа, як чує, пай так робит, але най нікому того пе скаже, 
бо як скаже, у ті хвйти умре". — Тай скінчйуг балаканє, тай у ті хвйли 
й дух спустйу. А жінка тогдй каже: „Воліла би я", — каже, — „не 
знати, ніж знати". 

Зап. в липни, 1911 р., від Н. Мокрицьвого із Далешева, пов. Городевка, 
1. Волошинеький. 

753. Вино з крови. 

Ідва жінка зробила дівчині їднї так, щоб та ніяк не могла впити 
за муж. І от коли вона з дівчатами збирала ся на вечерницї, всім дів¬ 

чатам був парубок, а її ні. Тоді вона пішла до відьми тай просила її 
зробити так, щоб і до неї ходив який небудь парубок. На другий раз 
відьма зробйла, що і до цеї дівчини став ходити нарубок. Але він при¬ 

ходив завше чогось пізно, коли вже ішли до дому. Коли цей парубок 
приходив, то і приносив з собою бутельку червоного вина. Та дівчина 
питала ся, коли він ішов до дому: „Куда ти ідеш?" — Але він пе хтїв 

сказати, звіїкіля він. Дівчина сказала знов відьмі: „Зроби так, щоб я 
могла знати, куди він ходить і хто цей хлопець*. — Відьма намотала 
дівчині на руку ниток з голкою і сказала іти за цим парубком, і як вій 
прийде на своє місце, вкивь ему цей кіубочок в кишеню, але що ти по¬ 

бачиш, не кажи нікому. — Дівчина так і зробила. Парубок пішов па 

цвпвтар до свої домовини, тай почав ссати кров з других і иаливати 
в бутельку. Тоді дівчина пізнала, шо то було за вино, котре той пару¬ 

бок до неї приносив. Но хлопець цеї ночи не влазив в домовину. На 
другий день парубок сказав її: Не ходи більше за мною, бо я вроблю 
так, що твій батько і твоя мати помре. — Але дівчина це слухала і ці¬ 

лий час за ппм ходила, поки не вмерли тато і мама. Тоді' вова знов 

МАТЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐІЇ. Т. II. 6 
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пішла до відьми і просила зробити так, щоб той парубок більше ие хо¬ 

див, але та не могла вже так зробити. Дівчина почала зиов за тим па¬ 

рубком що ночн ходити. Він же казав, як вопа не перестане, помре сама. 

На їдоі вечерницї вона сказала другим дівчатам, що як вона умре, то 
пихай її поховають коло великої дороги, де їздить богацько панів. — 

Парубок через скільки ночів зробив ії так, що вона ие зовсім вмерла, 
але трохи замерла. її поховали там, де вона просила до свеї смерти. На 

її могплї х\тко виросло велике та гарне дерево, котре зацзпло такими 
гарними квітками, що любо було дивитп ся. Раз проїзжалп там иапи. 

Вони зобачили те дерево, сказали вирвати його гет із корпем. їден 
пай завіз його до себе, до дому і посадив у вазон. Але хутко в тому 
панському домі пеначе нечиста сила завела ся. Все, що де не постав¬ 

лять, хтось переносить у друге місце. Сам старвй пап замітив, що з цего 
гарного дерева злазить гариа та славна дївчнна і переставляє вещі 
з їдиого місця на друге. Тоді він ії зловив і не дав знов зробити ся 
деревом і вона стала жиги у цього папа. Раз воиа пішла до батюшки 
спитати, що ії ніби від цего робити. Батюшка казав, що воиа повинна 
сповідатись уже не в церкві, а в костелі. Вона єго послухала, тай пішла 
в костел. Але той парубок стояв на дверах і не пускав її до.костела. 

Потім дознались люди, що цей парубок був покійник, Та дівчина уже 
довго ие жила, скоро вмерла. 

Зі вбірки Д. Щербаківського. 

754. Як опир ходив на вечерницї. 

Ходили дівчата на вечерницї. І кужда мала свого кавалїра; так 
— приходили хлопці, помагали іірестп то шо. А їдна — називала сі 
Марися — дівчина пи мала хлопця і все дужп її було марнотно, що ті 
всі мали, а вона но сама. Тай собі про жарг сказала: всі мают хлопці, 
а я пи маю; а до мени кобп хоць мирьлий прийшов с курячими иогамп! 

— Тай па другий вечпр тай вже йде хлопиц. Все там нїґде нп сідає, 

по коло иеї, коло неї сидит, і все там з непом балакає і як коли ї ве- 

рптено впало, то нїґдп нп дав ї підиестн, но все сам хутко зігиув сї 
і підніс веритено, шобп вона нп підносила. І так того довгий час було. 

Али їдиого вечира, як впало ті дівчині веритено, а вона сї хутко зігнула 
і сама си піднесла. Тай тоуди, як сї зігнула, зобачпла, що він мав по- 

завпваиі ноги — мнрьлец. Дужи сї настрашила, тай вже така сумпа, 

пішла до дому. Воиа мала стареньку бабуню. Зачала ті бабунп кашти, 

кажи: Якийсь до мевп ходвт, якийсь мирьлий, кажи, має позавивані ноги. 

— А бабуня кажи : Як прийде ще завтра вечпр, возьми собі, кажи, всучи 
такий кл)бочок з ниток і вотьмеш, ему зачепиш за йогу; куда він буде 
йшов, то ти дослідиш єго. 
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Тая так зробила; всукала си з ниток клубочок, ввинула і вечир, 
як прийшов знов до неї, як вже сї мати росходнтп, вона си якось знай¬ 

шла способу і за.ложи.іа нитку за ногу і слідила, де він піде. Йшла за 
ним, йшла лак тихцем аж па цвинтар. Він пішов на цвинтар, роскинув 
гробик там, де мала дитина була похована, витягнув тї.ло тої дитини, 

приніс до церкви і там засьвітив, ночитвиртував ту дитину па каваль- 

чикп тай їв. Вона зобачп.ла, т;.н сї дужи настрашила. Прийшла до дому 
тай бабуня її сї питає: ПІо-жісь, Марисю, видїла? — А вона сї дужи 
гризла, сказала бабупп, що видїла, а бабуня її кажи: Ни жури сї; як 
він завтра прийде, а буде питав, скажи: Скажи минї, десь була і шось 
чула і шось видїлаV — а ти скажиш ему: Я нїґде ни була і нїчом пи 
чула, і нїчом ни видїла. 

Тей як прийшов на другий вечир зпов, тей кажи до неї: Скажи, 
Марисю, де ти була, щось чула і щось видїла? — А вона кажи: Я нїґде 
пп була, нїчом ни чула і нїчом ни видїла і нїчо ни буду казала. — А 

він кажи: Скажи, бо ти вмре тато. — Вона кажи: То ией вмирає, я ні¬ 

чого ни видїла. — Тей на другу ніч вмер тато. Тей він знов приходні, 

знов питає її: Де ти була, щось чула і щось видїла? — Вона знов ка¬ 

жи : Я нїґде ни була, нїчом ни чула і нїчом ни видїла і нїчо ни буду 
казала. — Кажи: Кажи, бо ти вмре мама. — Та зпов кажи, що нїґде 
пп була, нїчо пп чула, нїчо ни видїла і нїчо ни буди казала. — Тей 
мама вмерла. Тай знов прпходпт, знов кажи: Скажи, Марисю, де ти 
була, щось чула, щось видїла? — А вона кажи знов так само, як пер¬ 

ши : Я нїґде пп була, нїчом нп чула, нїчом не видїла і нїчо ни буду 
казала. — Топ кажи: Скажи, десь була, бо вмреш. — А вона кажи: 

То ней! Прийшла до дому тай знов скаржнт сї перпд бабунпм: Що я 
буду роби іа, бо казав, що я вмру. — Бабуня кажи: Знаєш що, Марисю, 

як будеш вмирала, то скажиш, шобн тибе на клали на лавці, іно на 
серпд хати жи б Л положили. А тіло то жоби ни несли дверима, іно 
вікном. — Тей вже поховали її, тей він прилетів під вікно тей вачав 
кричати, кажи: ІІосьцїіь, лпжала на тобі Марися? — ІІосьцїль кажи: 

Лижала. — Скриня, кажи, стояла на тобі горівка? — Стояла — кажи.— 

Поріг, кажи, чи несли биз тебп Марисю? — Поріг кажи: Нп несли.— 

Знов питає дверий: Двері, песли вами Марисю? — Не, кажут. — Пішов 
па цвинтар, нороскидав гроби всі і ни знайшов єї. А воиа, як вмирала, 

казала поховати спбе па окопі. Али на тім гробі виросла квіточка дужи 
файпа. їхав пав, зобачив тую квіточку і кажи до фірмана: Зьлїзь но, 
зірви тую квіточку, бо дужи ладна. — А той фірман вьлїз, хтїв її зір¬ 

вати і вона пп дала сї ему зірвати, тая квіточка. Кажи той пан: Що 
такого є, шо нп годин зірвати? — Взяв тай вьлїз сам. Зірвав, привіз 
до дому, посадив в лазопок. В вечир як принеси льокаа пановн що ви- 
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черати тей що там сї лишит, чи там яку пичеию, чи каву, чи там що, 

тай вій ни казав від себи вже забирати; тей рано встани, тей все ему 
щось позїдає, що лишит. Тай зачали ся дивувати, що є такого. ІІан пи¬ 

тає локая, він кажи, що ви знає, що такого сі діє. Нарешцї той льокай 
кажи: Чикай, ни буду вже спав, буду видів, хто тото робит. І вже ни 
спав, чатував, чатував і дивит сї коло вопівночи: Вилазит паня с того 
лавонка тай бире сї до тої потрави тай їсьць. Папа ни годин кликати 
і пан ни прибудив сї. Кажи рано до пана: Папи, я вже досьлїдвв, хто; 

кажи, паня така вийшла з лачопка і тото вїла; а я, кажи, добри видів, 
бо я ни спав. Зачали сї воба радити; кажи льокай: Як би я пана збу¬ 

див в той час; кричати ни випадає, йинакшим способом пана збудити ни 
годин. — Кажи пан: Знаєш що? Возьми шнурочок, заложи на мій па- 

лиц мізельний ножаний; кажи, як вона вилїзп, то^ди ти минено сіпнеш, 

то я сї вараз збуджу і злапаємо. 

На другу ніч так зробили ; засіли, но тая паня вийшла, а льокай 
вараз сіпнув за ниточку, пан сї збудив тей ї злапав, тей її вже ни пу¬ 

стив вєнцз, жиби сї ховала. А вона дужи була файна і він си її спо¬ 

добав і взяв її за жінку. 

Зап. у Теклївцї, Скалатського пов., від Пар. Стадвик, П. Стадник. 



XIII. Вовкулаки. 

755. Вовкулак обростає волосєм. 

Як чоловік забуває Бога, то за него забуває і Бог. Тоді' відьма 
бере нечастого за руку, веде на гору і там єго роздуває і каже ему: 

Перевернись через цей ніж три рази. Як він це зробить, то він весь 
обростає волосєм. На дорогах грабнть людей. 

Умань. Зі вбірки Д Щербаківського. 

756. Кого їсть вовкун? 

Воукун уродит сї так як чоловік, йиго ніхто не знає, чи він воук 
■— алп чоловік такий тап йде собі у сьвіт, тай кого йиму Бог призначйу, 
лиш тілько тбго їст. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького із Далешева, пов. Городелка, Ів. Во- 
лошинський. 

757. Вовкун потинає вівці. 

Один ма^ жінку, а іе она ни знала, шо він є воукун. Але она свого 
чоловіка покинула и пішла до другого п там наймала сї у того ґазди. 
Тай була она раз из віуцєми під ІІасїчєнкоу и у вечірь загнала в і у цї 

— двацет и пєкь овец було — загнала тою у чєтиньйк. Але тот єї чо¬ 

ловік, шо нз ним ни свґіла, як прийшла на него така міну та, то він сї 

нереверг на воу'ка и побіг туди ид нї и заліз у тот читиньнк и вістинау 
двацет н пєт овец. 

Зап. від Петра Онуфрака в Зеленици, Надвіра. пов, 1908 р. А. Онищук. 

758. Завзятість вовкунів. 

Сеї ночи збавиу воукун І. Б. нєтеро штук дробу. Каже, що дес 
так вопівніч разом віуцї шульпули сї ит колибі тай він закіу скорізмау 
сї, закі^ крунуу сї туди тай нєтеро дробєт так, як брнчем кожде по- 

нідтинау... 
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Воук}И робит сї такі из порожіиї, таксі такі родпт. Як жінка вп- 

дит у малих місєцях (шо ше ви іауно лиш зайшла), як тогди видит воука, 

то с тої причино як буде хлопец, то буде воукун. 

Або зноу як жіака „на тих чєсах“ їст за воуком (шоби воук шос 
исказиу, ци бо ярчє, цп козу, а опа бн їла), як їст то месо, то такі буде 
дитипа воукун. 

Воукун має таку саму салу, як і воук, лишень тілько, шо шо звоюї, 

то то па їст; і білше звоюї як воук. Воук озяе цп одно, на двоє, а найбп 
там набавну а аєтеро, але на робпт нї за яку злїскь п зараз такі сїдає 
и їскь. А воукун, то годин пзнищити и па знати якого ґазду, як має 
на него злїскь, бо ьін усьо вістннає, як у єго сумлїпю заходит, тілько 

ше лншит ґазґі маєтку; але їсти, на їст, хокь би кілко абавиу худоби. 

Після єго чєсу то він робит, бо він має свій чєс призначений. Але 

зноу як він має великий заузєток на ґазду, то він сї ностарає п у дру¬ 

гім разі. 

Зап. від Андрія Шумилвка в Зеленици, Надвірнянського пов. А. Онищук. 

759. Вовкун кусає псів. 

В нас йп такий, жп сьа нирнкидайи, воукун, місьиць в вовка, місьиць 
в чоловіка. В зимі йак сьи вовки тьікайут, то воукуни гет ідут. В пас 

воукун так псів кусайп і вже сій збирай}т йпго бити, тей ни годньі. 

Зап. від Ганни Колоднїцької з Бедриковець. пов. Залїщики, О. Деревинна. 

760. Вовкуни їдять місяць. 

Ириходьи воукуни і їдют егб. Так Рима, нима, а вітак витко чер¬ 

воний — дужп змучиннй... Чьисом прпхбдьп в ночі, чьпсбм з вечіра; 

онй єго грпзуг, розирвут, а витак си сцїлює місьиць назад. 

Зап. Ів. Волошинсьвий в серпня, 1911, від Гарасииа Джюрека з Ростів, пов. 
Вижниця. 

761. Вовкун зїв чоловіка. 

Такий 6}у чоловік — природжений воукуп —як настане вечер, він 
сї перекидає у воука. ІІрийшоу раз до одного села, тай просйу сї до 
одного чоловіка на нїч. „ІІирипочуйте", — каже — „мене, ґаздуню". — 

Той го приймйу на нїч, польпгали спати. Жінка устаб рано, а чоловіка 
її нема, бо той, що сї унросйу на нїч — подорбжний — ззїу чоловіка — 

лиш ноги лпшйу. А сам пішоу собі, ніхто вавіть не вйдїу, коли і що — 

У ночн. Тай вітак мусїли толи й ноги ховати так само, якби цілого. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошипський. , 
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762. Вовкулаки жруть ся. 

Мої тато розказували, як були в лворі, пасли воли па Стебпім під 
Коросто» (такий ліс). Али, кауг, так пустили сьп па вечору. Пішли по 
вечері, к;іут, беру, йду, ше треба Митра пустити. А ту коло Климпкового 
хреста йде два воукп. Я вже перас видїу, не бою сьп. Йде едеи перед 
мене, а еден за мноу так два кроки. Йшовіи, па кампки вілазие з лї- 

спиківшіири; гадаю си : зланают — роздерут. Верут, кусают сьи ; йиден 

за другим рве наперед тай дужи далеко вкікіи, а два йде ще. Обзпвау 
би я сьи... Взьили, побігли, посідали, пп маю куди пирпйтп. Аж ту смерть 
буде. ІІерейшовім, мипувім, як зачпли гаркотіти, кусати сьп — тай за 
мпоу. Я в ліс тай на дуба, чикаю, шо буде. Такім до рапа пересидів. 
А то воукунп, воукп би так не бігли. 

Зап. у Костїльниках, Пучацьвого пов. М. Капій. 

763. Як батько підстеріг сина вовкуна. 

Годував отець сина. Але десь той син ходив. Десь сі смеркає, 

а сип вже йде, а па рано в дома є. Потім як підріс, тай все десь йпюв. 

Рано питав батько: А дес хо;ив, сину? — А що вам до того! — Ну, 

тай піц. Але єдної ночи, почкій — пішов сип. Отець за ним. Він ви- 

ходпт, а так па полю сходили сі трл дороги. Йде віп далеко. А там сут 
вовки. Там прийшов сип тай перевернув сі три рази. Тай зробив сі 
з вього воек. А потому той вже йде па боці'. Внп там гарцувалн, гар- 

цували. бавила, сі. А як зробив сі день, той перевернув сі три ра п тай 
зробив сі знов хлоп. А старий боком пішов до хати тай положив сі спати. 

ІІрпходит син. — Сину, де ти був? — Е, що там! — Ти тепер, каже, 

сиву, пе мій! Таж я, каже, видів, де ти був тої вочи, щос робив там 
і там. — А сип тоди: Коли ви мене виділи, то я не ваш син, а ви не 
мої тато, тай сі забираю. — Тай пішов гет від вігцв. Вовкупом став 
і пішов ід свому товариству. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. пов., в липни, 1906 р., від Івася Курія В. Ле- 
винськпй. 

764. Сорок вовкунів. 

Тато оповідау, шо йшло сорок воукїу почйриз полонину, а одйп 
хромий ишоу з залу; тай тотй перебігли, а той хибний лпшйу си тай 
справйййп лабоу; тато дгівпт си, а то в сук у лабі. Тай той усе спра- 

вйййп д’ нему лабу, а той узьйу тай вйкпг тот сук тай той побіг. Дес 
у рік той оповідау, шо прийшоу до Косова па ййрмарок, а тот вовкун 
ппзпау того чьоловіка, тай каже: „А ти дйе будиеш почювати? Та ходи 
зо миоу тай переиочк>бш“. — ІІпшлй, иереночюватп, а рано тот дай му 
міх пшениці тай міх кукурудвїу; а вин питав си : „Та за що?“ — А тот 
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покачує єну руку тай каже: „А вйшн пес знак? То та минї ьіймиу 
сук, бо тот воук, то буу я сам. Нас сорок викушу наймити Ляхи, аби 
ми йшла ио.іуситп цїсарску стаднпну”. 

Зап. Ів. Волошинський в вересни, 1911, він Гриця Матіоса 8 Ростів, пов. 
Вижниця. 

765. Звідки беруть ся вовкулаки. 

Яригників чоловікові нільзя вїяк гнівить, а то чим вибудь іспорте. 
Як ото це затїваїця свальба, так ото вже його бируть дружком, а єслї 

хто ви возьме, так ото уся свальба пиридєлаїця у вовки. Ті вовка, котрі 
пиридєлаві із людей, вазпваюця вовкулаками Ото вони бач і ходять, 
поки милостивий яритвпк вайдпця, їх пприлєла на людей. Один раз із- 

біглось дві свальбп. У кажпі свальбі були дружками яритникп. От вони 
катались по улицї і ізбіглись: один притворав ся бвком і біжить прямо 
до саней колоть молодих; а цей дружко прптворив ся відмідем. І як 
ізскоклись биця, так відмідь як ну вола нуздать, так він його одходив 
добре, так шо після того днів два па пічі лижав. От він тоді із серця 
ходив такн, шоб иопортить тих таки молодих. Як саме були внчприни, 

так він хотів у вікно духом попортить, так той дружко догадав ся та 
сів з боку молодих тай обмахував ся платочкои: як тілько стане химо- 

родигь, а він платочком па одлїб махне і оджене його геть. С тим і згу¬ 

ляли вони свальбу благопилушво. І так у ті містностї, де єсть яритник, 

так як хто нп поиросе його, і нп ожене сина. 
Борисовська волость, Валуй пов., Вороніж, туб. 

766. Як молодий став вовкулаком. 

Як в одному силі почав жпнить сина .. 

— Це ти про вовкулаків хочпш роскачатк? — ІІостойте, куди 
сьвята хлисне! — Пішов він, засватавсь; одбули зговор. От приходи ця 
вже свальбу гулять. А в їх два знахоря такі, шо на всю, деревню. 

Воии й думають: Якого ж кликать дружком? Чн того, чи того? 

А той батько: „Да кум Грішка больше зрадьпі, а Платоніка хоч знайо¬ 

мий, та ні так, как родіч“. — Ну покіикали вони кума Гришку. Сабра- 

лїсь ета за малодой рагулькай (це Москалі' так). Ну, от вони справились 
ізь ділами, поїздом їдуть назад, даіой. Ог той Платоніка рассирчав, шо 
йиво ви взяли, пирикинувсь на дорозі, зьдєлавсь бугайом. Як дожине їх, 

як копне рогами віз — пирикииув їх; а той кум Грішка як салигне 
з воза, да зьдєлав ся мідьвідьом. Як щннились вони там бпць ця! По¬ 

дужав відьмідь бугая: звалив, подряпав йому морду там, погнїзлив до 
діла. От сїлн й поїхали. Той: „ІІостой же, сукин сип! Помни день су- 

ботний!“ — От вони нпиодалеко одбігли, той дружко біжить біжить, 

сїв иа віз, оглянувсь назад — коли його молоді вовкулаками вже си- 
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дять. Вій тоді злякав ся та з воза. Завпін тоді вони всі і побігли в поли. 

Вій тоді' осять до воза іде тай дума: „Як же мепї тепер являця без 

молодих? Як я славив ся, який то знахорь, а коли ж ІІлатошка зна 
білш мене“. — Ну, приїхав він до дому і каже батькові й матпрі: „Не¬ 

щастя случилось пам дорогою. їдим ми, зострітпв ся дорогою бугай, ни 
знаю віткіля : чи з Овчпчого, чп з Чупрйиого, і зачав пприкидать пам 
віз, да! (Віп бач ни признає ця, шо віа звахорь). На силу ми втикли 

од його. Коли я оглянув ся, а мої молоді вже вовками. Я тоді злякавсь 
та з воза, так вопп завили тай потюпали скрізь у поле“. — Ну, а бать¬ 

кові вже нічого робить: „Мабуть уже Бог дав так, шо ии владїть своїми 
дітьми!" — Ну от вони побігли, ті вже, побігли, побігли скрізь у поле, 

добігли до кручі, посідали пад кручею, думають: „Як жи нам типер 
жить? Вовки пас пп приймуть, а побігти в слободу — там собаки ди¬ 

хать пп дадуть?" — Та вони бігали вже, бігали і злузалось таки мо¬ 

лодому вовкулаці до дому. Прибіг віп до хати, сів пприд вікном, а мати 
як гляне в вікно, так і обмерла: „Чоловіче-чоловіче, вовк оп сидить". 

— Віп як } хвате кійок та за двір, як сунець ця до вовкд. Ну, той 
вовкулака ж зна, шо батько, а той пи зпа: ну, й давай його товкать 
кійком. Він як вопнець ця його па груди. Віп як закричить: „Ой вовк 
скажений!" — Тут люди збігли ся туди. Вовк тоді диви ця, шо беда, 

та тікать. Ог біжить, вотьме тай сяде, да! От на той крик виходе вже 
саме заглавпий, пузатий та лахматпй ьорож: „Ностоп, хлопці, ни ганяії- 

тпсь!" І пита: „У кого тут молодих поробили в вовкулаки?" — Тут 
зараз той батько й догадав ся: „Та в мене, каже, одии був сия, тай 
то лиха личина якась посліяла ся". — Ну вія, вже ворож: „Ни жури 
ся, його можно одходить". — Ну зволів уиоймать його. Тут усі гуртом 
заходились оббігать. Оббігли його, зробили пптельку з вірьовки, вакииулп. 

Ну, от вій узяв, той ворож, новів до себе у хату. Ну, одержав до пів¬ 

ночі на прпвяаї. От пришла глупа віч уже. Ог він пішов, узяв житнє 
ипрпвесло, ну, уходе в хату і давай його стьобать нирввеслом тим. Довго 
бив його; бє і молитви чига (дпськпть, морокує там, одворожує). Добив 
ся до того, шо кожа з його й спала вовча: прямо став чоловіком той 

молодий, ну, а балакать ще пп балака. Він узяв горілки, у стакан иалив, 

шнптав пад ппм, над стаканом, потом оддав молодому: „На, випий!" 

Той випив і зараз Його в сон кинуло і спав віп цілі сутки. Потом про¬ 

кинувсь. Тоді' вже зачав і балакать, як слідує. Віп узяв його і повів 
до батька вже. Ті обрадувались уже', ни знають, де і посадовить. На- 

градплп того ворожа і хлібом і грішми за те, шо одходив, шо й тапер 
живе чоловіком. 

Борисовська вол., Валуй, пов. Вороніж. Губ. 
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767. Москаль привертає вовкулака в чоловіка. 

Дїтйють знахорі на свальбах вовкулаками, гріха на душу хватають. 

Я? на’дьві свадьбі всі' вовками пішли. Так то шо воно значить, як воно 
вийшло: осталась молода у свекра, а молодий пішов вовкулакою. Ну 
і так було: віп пітходе, мати поле на городі, а він і подойде. А вій, 

вовкулака, шс пп їв нічого, пп дохлого нічого. Мати поле, вій все піт¬ 

ходе, вона пігхвате собаками, вони його прогонять; він онять нідойде, 

вона його опять собаками прптрове. Ну, значить, де свої в полі роб¬ 

лять, віп хліба украде та ззїсть: а то нічого їсти хоч умірай. Ліг у 
полі і лишить та собі думає: „Здохну-здохну. шобуде!“ — Ог прийшли 
вовки, такі, значить, прийшли, обнюхали, тім якесь розговорюють осо¬ 

бою: „Чого, брате, лишать? Ходім з нами, ми тибе накормим". — Ну, 

так віп, значить, де воі п дохле їдать, віп нп їсть, так вони йому гуску 
задпруть або вуточку. 1 загили його десь далеко, иу и пришлось, бач, 

його послали в овчарипк, де Москалі' багаті. Послали в овчарнпк. віп 
ганя овець по хліву. Ну, й вийшов хазяїн, ви самий старий, а син його: 

шо то гаркотять вівці. Він прийшов, батькові росказує: „Ну, батюшка, 
штота в пас овци пужаюця". — „О, пайтїть нада, хвпнарь зажеч!" — 

Ну, засьвітили хвпнарь. Старий каа’: „ІІоЙду я сам, пасматрю !“ — Пі¬ 

шов, значить, отворив, а ті вівці збились в кучку, а він у куточку при¬ 

таїв ся. А воші бач, вовкулаки, такі, шо віттїль ни вилізуть : такий так 
вистрибнув, а вовкулака в остріху влізе, а вилізти ип вплїзе. Той по¬ 

бачив його: „А. галубчик. ли тут? — Давно я тї'бе ждал?" — Та взяв 
його ва пояс за шию та в хату й привів. А ній смпрвий, ин огрнзаї ця. 
Топ каже синові: „Найді ти, прінєсі мне ж жита два ипривесла с сно¬ 

пові" — Приніс той. Він зараз ударив три раза по голові — шерсть 
з його й скочила — він став чоловіком. Бої ця його та огипаї ця... По¬ 

том дав шось винить на водкі настояне — здорогпй стакан краспий. 
Тоді ка’: „Лажись та сни!" — Положив долі його. Ну, то віп спав 
довго, до світа спав. Віп став роспрашувать: „Аікуда тп?“ — „Та я, 
ка’, здалика: далеко мине вовки завили". — Так став роспрашувать: 

,Ш чого заїдалось?" - На свадьбі, ка’, заїдалось". — „А жппа ж 
де?" — „Жнпа в батька". — Ну віп то бач спраиі'є: „А што ж би, 

я повіз тебе до твого батька?" — А той росказує, шо його батько ба¬ 

гатий: „Віп, каа’, хто зиа шоб тобі дав. Вія бп рад був, вій би поло¬ 

вину худоби оддав". Ну взяв той Москаль та й повіз до батька. 
Став піліжджять і сказав йому: „Тп ляж, а я рядном пакрою, шоб 

і піхто пп відав, а я пайду батьку спрашуваць ця, чи пустять ночу¬ 

вать". — Приїхали. Пішов віп: „Пустіть ночувать!" — А ті пи пуска¬ 

ють: чумаки прийшли, так возами двір весь заставлений. Вів нросиць ця: 
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„Пустіть, я хоч у щелочкі пнрпиочую!® — Толкувались-толкувались тай 
ка’ть: „Та пустіть уже ного — з Москалем пп зладнаїш!® — Пустили. 

Той пішов у хату сам, поздоровкався і диви ця: старого жінка, сппова 

жінка і ще лншиа жінка. Він спраіиуїіь: „Ето баба у вас біспарна?® 

— „її, голубчику, бояри з молодим пішли вовками на свадьбі, а вона 
в пас осталась жить®. —А Москаль пита: „А как би оп припіол, ви б 
раді були?® — А вони: „Ми бо знать як раді були б!“ — А віп на- 

тяка: „А тому шоб ви дали, хто б йпво нрнвйоз?® — „У-у, та ми б по¬ 

ловину худоби дали, хто б пам нрнвйоз!“ — Він пішов, увів його тай 
говорить: „Узнавайте, ваш син?“ — Вони подивились подивились: „Наш 
спи!“ Та почали обнімать його та цілувать — таке шо... А Москаля уго¬ 

щають, три дни панували, кормили. А сип росказуе: „Як ти прицькуєш 
було мене, мамо, так собаки й литки покусають". — „Ой, синочку, я ж 
і ни знала, шо се ти“. — А того Москаля напували-напували, дали, го¬ 

ворить, дві парі бпков: позапрягали зовсім із солю тай олдали. Та це 
тобі й все! Цурь йолу иек, тому Москалеві і хахлові і всім! Він подиви 

ця-нодиви ця, бачить, шо сабика поросходились, опять підойде до матері. 

Борвсов волость, Валуй, пов., Воровіж. Туб. 

768. Знахар привертає вовкови давний вигляд. 

От один одним спи був у одних там людей. Задумали жииать : по¬ 

їхали, посватали, ву свальбу давай гулять. От посідали молоді, виїхали 
з двора. От молодий завив, скочив з воза і побіг скрізь у чисте поле. 

Ну, що ж тепер? Молоду иривизли, а молодого нпма. Ну, приїхали до 
дому, батько й пита: „Де ж це Тпмоха?“ — „Та де, тату, каже, завив 

вовком тай побіг у поле®. — „Ну щож, так і буть. Сідайте, добрі люди, 

пообі іаел та помяпем Тпмоху'.“ — Пообідали, пішли гості, а молода 
осталась жить у свекра.- 

Ну, па другий день мати пішла полоть картошок, лпвпця — вовк 
ходе по городу. 'Давай його собаками цькувать; погнали вони його, литки 

йому попідривали. Ну, побіг віп ва луки, зовсім доходе з голоду. От 
прибігли пічу вовки, такі вже настоящі, иоиюхали-поиюхали, як завиють 
над ним. Побігли, принисли йому вутя, поймали коло річки (жжалилпсь 
над ним). От він те утя зів, піджививсь трошки, встав і пішов слід за 
вовком. А ті давай-давай гусятка там йому ловить, ягпятка. Ну, от він 
до того ростпрвпв ся, шо вже падлюку почав їсти. От вови, вовки, ки- 

пулпсь до річки води пить, а віп все одставав, а то наперед заскочив, 

а вона чоловіча образина 3 сказалась. Вони злякались, побігли віїкать 

од його. От віп остав ся сам, ходив-ходнв і забрав ся до одного в за¬ 

городу та турне овець по загороді, а вівці як розбіжаця по загороді, 
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так і зарпвуть. Ог син уходе в хату тай каже: „Тату, у нас шось овець 
ганя", — Ог вони засьвітпли хвинар і пішли. Підходе той тато до за¬ 

городо: „Це бач хто ганя овець! Я давно ждав, шо ти прийдеш, голуб¬ 

чику!" — Ну, пішов у загороду, за вуші взяв, поволік у хату. Пішов, 

житнє пиривесло взяв і давай його бить по морді: стьобав-стьобав, так 
з його г.ожа та й скочила. Потім дав Йому горілки, він випив і заснув. 

Цілі сутки спав. От просипаї ця, нросе їсти, — їсти вже захотів. Він 
опять дав йому юрілки, дав йому попоїсти. Вій упять заснув, опять 

сутки проспав. Потім проспув ся тай диви ця: „Де ж це я єсть?" — 

От вій йому розказав, той хазяїн, посідали обідать, він і каже: „Від- 

кіль ти?" —Він сказав, з якої він слободи Ну, от він і пита, той ха¬ 

зяїн: „Шоб твій батько дав, як би я привіз тибе до дому? — Він і каже: 

„Він і нп знав би, чим наградить!" — Взяв він, соломою обмотав, по¬ 

ложив на вів і повіз. 

Приїжджа, а тут чумаки приїхали до того батька вовкулачиного та 
повнісінький дьвір. Просить ця ночувать, вони ни пускають: „У-у, та 
в нас чумаків так повно, шо й... у нас нігде в хаті". — Та міні аби 
оцей куль у хату, а сам я де-небудь нириночую". — Ті одмагались- 

одмагались, пустили. От уніс тон куль союми у хату, розпріг і сїв па 
полу, сидить. Вони посідали вечерять, його ни сджають. Диви ця, мо¬ 

лодиця ио хаті мотаї ця, та й пита: „Шо це за молодиця?" — У-у, 
голубчику, у нас один був сип, та як ожипп.іп, а воно, якась собака, 

як посміялась, як поробила, так він побіг вовком та хто і зна, чи він 
типер живий, чи нї. А молодиця, спасибі ЇЙ, така ни кида пас". — „А 

шоб ви, каже, дали тому, хтоб вам привіз спна?“ — „Та шоб я, каже, 
дав: запріг би самих луччих пару волів та з возом і шо є в йому соли 
зовсім би п оддав". — От він пішов у другу хату, розмотав той куль 

соломи тай уводе його у хату. Вони тоді тих чумаків зза стола, а його 
за стіл, давай його вгощать, яєшпю прягти. На другий день впять і сало 
прягли і ковбаси Запрягли йому пару волів і поїхав він до дому. 

Борисовська волость, Валуй, пов., Вороніж. Губ. 



ХІ¥. Відьми й чарівниці. 

769. По чім пізнати відьму? 

Відьму пізнаті по тім, шьо у неї на лицй йи усьйкий цьвіт, і білий 
і чьпрвоний; але лиш хто си на тім звайи. 

Зап. Ів. Волошинський в серпни, 1911 р., від Ів. Лилияа з Рості*, пов. 
Вияшиця. 

770. Огнище на відьми. 

Як хочиш відьму узнать, в питрівку, па первий день, заговівши, 

як прожинені коров та будиш од чиреди йти, та яку найдаш паличку 
там або цурупалочок який і шо дня до самого Петра складай в одно 

місто, а на Петра запали. Так відьма, хоч би за десять дворів була, 

прийде: „Дай огню!" та й годї. Її й дають огню та сміють ця. Ото й 
дозваюць ця, шо вона відьма. — Вона чи ни відьма? Каа’ть: В неї 
чоловічки в очах до гори ногами попиривиртались. Замічають: в такого 
чоловіка, так вони показую ця як слід, а в відьми вони попирикидаю ця 

до гори ніжками 
Борисовська волость, Валуй, иов. Вороніж. Туб. 

771. Липини не вільно палити у два боки. 

Відьми обході у східні читверги границі. Як є, шо запалит липину 
на оба боки п верже вітак гет на двірь, то відьма тото бере и у східні 

читверга бере то на очи и с тим обходвт границі; без того она ни ви- 

дпт. Цирез то ни вільно палити липину на оба боки. 

Я так йду, а то було якурат у східний читверь, йду опди проти 
посїчиньскої грапицї, диую сі — стоїт, ни дивуйти, чилєдина и так, ви 
дпвуйти, гей кобила усе: иги-ги! и-гй-ги!.. А минї так лечно стало, ия 

такі назад, назад тай на міст тай верпуу сї назад у Пасічний, шом ни 

міг изважити сї ити. 
Зап від Андрія Перожука в Зеленици, Надвірн. пов., 1908 р. А. Онищук. 
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772 Як пізнати відьму. 

Пітьму, кажуть, можно узнати ось ііо чому. Ото як ситять за дво¬ 

ром баби в яитїлю або в признак, так проходячи мимо їх треба надіть 
картуз назад козирком. А з пальців треба зложить дві дулі; одну руку 
з дулию засунуть в кишеню, а другу руку залежить в пазуху. Як шо 
ироміж бабами є пітьма, то нппрпміино обізвпцця нашне його лаять: 

Шо ти, бісів сип, дурака корчиш? Чого ти назад козирком ходиш? Шо 
ти смієс ся з нас... і инше. 

Записав від Андрія Образумова в с. Шебекинї, Курської губернії, П. Та- 
расевський. 

773. Як пізнати опира або відьму. 

6к хочі знати, котрий оппрь або відьма, то на сирне иущінє бере 
сир у рот у шматку і тримає до ранку. ІЗітак дес ховає. Перед Вели¬ 

коднем з суботи на неділю іде з тим з сиром до церкви. 6к зачне сп 

ооиношне, то ме видїти, котрий опирь або відьма, бо у пего дїипця 
ва голові. 

Зап. від Івана Ннколюка з Джурова, в Тростянци, Сннтинського пев. Осип 
Михайлецький. 

774. Свячений сир. 

Щоб побачити відьму, то це треба мати ложку свяченого сиру, 

взяти його, звязатп в сорочку, як раз коло пупа. От па годиянпє против 
Великодня із вечира іти в церкву, бо тоді всі відьми бігають по силі, 
іти і дпржатп ся за пуп, ніби пуп болить і стогпатп: О-йо-йо-й! то 
відьма зараз прибіжить, тай буде цитати, що тебе болить ? Али від пупа 

руки ни відривати і нічого з нею нп говорити, бо вона зараз вкраде 
свячений сир, щоб його до церкви ип допести; вона знає, що з тим си¬ 

ром в церкві всіх відьмів побачиш. То як прийти в церкву, треба дпр- 

жати кріпко його, то зобачпш, хто є в силі відьма, а хто гоппр. Али 
тоді' вже з церкви в почц на виходь з тим сиром, бо позбігаю ця оппрі 
і відьми иа коцюбах, па лопатах і роздпрут тебе на шматки з тим сиром. 

А як розвпдни ця та иосвятять паску та прийти до дому та розговіти 
ся, тай взяти той сир тай піти иа беріг тай кинути його иа воду, тай 
тоді мирщі відбіжи далечеиько, щоб не чути крику водяного гадя, тай 
тоді дивись иа воду, то до того сиру иозлазяць ця з води де які жаби, 
пауки, черепахи, ужі і гадюки і той сир розхватають па дрібні шматочки. 

Умань, Київ. їуб. Зі збірки Д. ТЦербаківського. 

775. Як можна пізнати чарівницю. 

На велике пущінье ворожьат. Варьйат в вечір йийцї і тоту лупу 
з йийцьа би сховау кусник, би ипхто не знау. Тог йнден, шо сховат 
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і шо день як встане, би сн в йенчім не подумау, іно о тім, аж до самого 
Великодня, а на Великдень би си Віьау в рот нід язик хот кусник. То 
котра йп чаріуницьа, то прийде і буде питати сьа: Шо ти там майиш? 

Спізнає зарас, котра чаріуницьа. 

Зап. у Бандрові, Лїського пов., М. Ііапій. 

776. Столець на відьми. 

Кажут, шьо єк би хотіу знати, котра жінка у силі відьма, то має 
так зробити пос.тїдного дня перед новим роком: Має раненько зробити 
собі столеи, але таки того ранку зрубати па иего живе дерево. 6к уже 
столец готовий, то па нїм має тот чологік того дня усе робити сидїчи, 

хотьби навіть мау люльку курити,- то має на него сідати. Над впчір 
бере си тот столец під паху, гай неси єго з собоу до церкви. Має сп 
єго так нести, аби піхто пе видїу, бо єк би увидїла жінка, шьо уна 
відьма, то уже того нещіслпва година. Ліпше не йти до церькви. Єк 
прийде си до церкви, залізти дес у куток тай сидіти. ІУже й церькву 
замкнут, а він має сидіти тихо на тім сті.іци. Дес коло упіупочи приході 
до церькви усі сїльскі відьми, шьоби си порадити, шьо кожда має У ці¬ 

лім році робити. Єк тот чоловік буде сидіти на стілцо, то єго відьми 
не будут впдїти, а єк бп буу без стілця, то би го відьми уздріли і роз¬ 

дерли на кавалкн. Тот чоловік спдючи на стілцп віслухає усю відьмия- 

ску раду і буде уже знати, котра у силі відьма. Дес зараз у другі го¬ 

дині по упіупочи відьми розході си, а чоловік має сидіти аж до ранку. 

Єк на новий рік попрпходї людп до церькви, тогди він віходпг з своїм 
стілцем зноу під пахоу тай відноспт єго до дому. Такий столец мож пе¬ 

реховувати доугі роки. І уже новий пе траба робити, лиш послїдного 
дня старого року траба на иїм сидіти, а у вечір ігп до церькви. Тогди 

буде знати, чого сп сокотити. Відьми раді' сп, у кого котра з них має 
молоко відобрати тай свої корові дати. 

Зап. від Василя Павлюка в Тростянци, Соятипського пов. Ос. Михайлецький. 

777. Як відьми христосують ся. 

На маслїнї, на первин день, зліпить вареник, ізварпть його, той 
первпй вареник оддїльпо, шоб знать його було. Зварить і висушить; 

шшить капшучок, положить туди вареник і носить його на шиї до самих 
страстїв. Піттп з цим на стрясти, прийти до дому, повісить його під 
образи, і нпхай вій висить до впликодня. На волиґдепь, як іти до ву- 

трпнї, опять надіть його на шию. Коли пошпуть коло церкви обносить 

птащаппцю, побачиш — відьми тоді христосують ця з замками, шо цер¬ 

кву запікають. 

Борисовська вол., Валуй, пов. Вороніж. Туб. 
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778. Як дивити ся на відьму? 

Аби уздріти відьму, ци оппря, то траба узєгп дошку, де сук віяну, 

ек робі домовииу і крізь шо дивптп сп. 

Зап. від Стсфана Глушки 8 Джурова в Тростяици, Снятинського пов., Осип 
Лихайлецький. 

779. Бойко показує відьми. 

У нас були Бойки; пан снроваджувау иа жпйва, і у нас перебу¬ 

вати иа кватйри. Али при тім інтересі Бойка кортіло ітй до церкви; 

лиш ему було усій то, бо вонй мають короткі сардачки, тай вій иросй5г 
льпдю, абй ему дати сарлачьа угорнути, абй він ііішоу до церкви. Али 
то було па Івана Хрестгітельа; позйчиу ему дьйдї сардака тай пішли 

оба до церкви і стали собі обйдва побіч. Але ксьондз стай на євангеліє 
читати, а Бойко тогдп нїц не робнт, лиш кладе свою ногу на дьйдї не- 

бощика тай кажи: „Вйіите що? Щос вйдите? А що вйдите?“ — „Вп- 

джу, жи кужла відьма тримає дійницу на голові”. — У той час той свою 
йогу ссунту Як іссун\у, а дьйдї нїчб уже не вй іьи. 

Зап. в цвітви, 1)11 р., від Н. Блошки із Колінок, пов. І'ородепка, Ів. Во- 
лошанський. 

780. Відьма цілує у дзвінницї дашок. 

Ко які люди вивіряють, скілько у силі ві.тьом і хто саме. На ма¬ 

сляні', первого дні, як варять вареники, замічають первин вареник і звари 
ця він у місті з другими. Тоді як уже вийме ного звариний, зашивають 

Його у капшучок і па поворозсцї носять на шиї і ніколи ни скидають. 

Тоді уже пізно тому чоловікові нїльзя ходить нікуди до самого ВЕЛИ¬ 

КОДНЯ, а то відьми нападуть, задушуть. І ото уже як збереже його до 
цього дня, шо ііи виїдя у юму відьми сиру, так тоді іди на утриню до 
церкви з тим вареником на шиї і примічай. Як уже яка відьма, так 
уходе у церкву і у дзвіниці зараз цілує замок, а як уже виходять із 
церкви, так будуть усі шайкою іти за тим чоловіком і будуть просить, 
шоб ни страшив та одпустив їх по совісті. І ото вій уже шо зна, те 
їм і робе. 

Борисовська вол., Валуй, пов, Вороніж. Губ. 

781. Пиріг із чосником на відьму. 

На різдвйииї сьвйта стоїг на столі чиснок; на велйкє пущіньп 
вробйтн з него пиріг, той пиріг тримати під пахоу цїлйй піст; на Ве- 

лйкдень до церкви взьйти йиго під язйк. Буде ітй до церкви, буде і вй- 

дїти, як буде знатп промову; а як ни буде знати, то пітне го. Або як 
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іде на Велйкіевь с церкки, аби заклад капилюх на голову у церкві, то 
буде також їйіїти. Вопа му окає сьйнути. 

Зап. в жовтни, 1910, від Федн Круца 18 Далешева, пов. І'ородевка, Ів. По- 
лошинський. 

782. ДТвчина бере свячений чосник під язик. 

Люди йшлй до церкви, а дїу іина ваьйла під язик сьвічений чиепок, 

тай іде; а та жінка відьма завивала сї у перемітку, тай каже до тої 
діуки : „Ти вікинеш то с і йска, ци нї?“ — Тай дїучина вікивула тай 
вітак слабувала. 

Зап. в вересни, 1910, від І. Яблунчика з Репужинень, пов. Городенка, І. Во- 
лошипський. 

783. Чосник на відьми. 

Чвснок с під скатерті! па перший Сьвййгвечір посадити у черепок, 

аби ріс до Велйкодньи. Узьйти па Велйкдепь у ийсок тай рано у церкві 
на всеношній дпкптн сі, то відьма трилайи на голові дійвйцу тай го 
пізваст, прййде до вето тай го буде торкати; але тра твердого, аби не 

россмійу сї, ані не заговорйв, бо би го нотійіа тай би зараз упав 
тай умер. 

Зап. в липни, 1910, від Анни Чернецької із Далешева. пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

784. Як прикликати відьму. 

Дималце е, тай у дімалпй сьвїтло такй маленьке; а упа ходвт по- 

мйжи яаржену, коло корбу, і чьоловйк уздрйт тай сокотйт. Уздрїу вз 
дйелеку тай блйжит си ґазда, шо там за сьвїтло йи, а воно чйчги вид вего 
далі'. А вин каже: „Це уже відьма йп! Абй тіїп прийшла до меви, я 

тобі дам вйтий тай берла — али рано*. — А вип уходйит, каже живці: 

„Рано мани прийіі, я буду знатйи, котра відьма*. — Дййвит си, аж рано 
прихбдйит жінка — приходит до вего: „Я прийшла до вас, ци би ви минї 
ні продали поросьй”, або шьо. А уна уже й рік пйи була у ті хаті або 
два. А чьоловйк жінці каже: „Оце відьма, була свочі мпжи коровами 

і я ії клйкау сночі тай вона прийшла". — Потім у нас спізнают по 
цему, шо то докончи йи відьмоу. 

Зап. в серпня, 1911, від Онуфрія Яківюка з Товарницї, пов. Ввжниця, Ів. Во- 
лошинський. 

785. Відьма утікає. 

Раз на Юрія, місєчпа ніч була, ми ішли, нас два ішло, а відьма 
з ґійницеу шос туди діяла. Але она мала си з нами здибати, а як нас 
уздріла тай утекла гєт. 

Зап. від Петра Григоровича в Орельци, Спятин. пов., 1912 р. А. Онвщук. 

НАТЕР ШЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОПЇ. Т. Ц. 7 
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786. Відьма перелітає ріку. 

Я раї ішбу а иіста тав чйрвз ріку перелекіла відьма так, йнк дй- 

нало тай сїла на город. Тай я призирау, алея ї не вйдїу. Як новйй мі- 

сїць настане, то вонй чьиіоа і по дві, тай си так скрияснуг, Гін одна 
ясвїща, одна темвїща. 

Зап. Ів. Волошинський в серпня, 1911 р., від І. Даливюка а Ростік, пов. 
Вижнидя. 

787. Як призвати відьму. 

А молоко, кажут, що йкбп відьма відобрала, — грігп або печй 
у вогнй кінцку піткбву і класти на поріг, то *араз та відма прибігає 
і просит сї, жи вже бійне молоко відбирати нп буде, щобй ї тим знлї- 

зом ни пеклй, бо хоть воно на поро її жилїзо, а відьма чує, що пече. 

Зап. в цвітни, 1911, від Павла Семовопика із Далешева, пов. Городепка. І. Во- 
ЛОШИГІСЬКЯЙ. 

788. Капля молока на сковороді. 

А взвають відьом, яка спортила корову, так: впдоють з тиї корови 
молоко і стануть жарить його па сковороді — ото вже та відьма ни 

з сього, нп з того, а таки прибіжить у ту хату і стане розпитувать, 

шо роблять. 

Борисовська волость, Валуй, пов., Вороніж. Губ. 

789. Капля молока спроваджує відьму. 

Як відьма корову спортнть, зараз здой хоть канлю на горячу ско¬ 

вороду, так вона так і прибіжить, і в піч загляне, і туди никне і сюди. 

— Дай, ка’, нині ту каплю. — Так її трудно, як та каиля на сково¬ 

роді: вона тік і качаї ця. Оце ночю чорт виа де літа, а дпьом така 
хвора, така хвора — жива до Бога лізе. 

Борисовська вол., Валуй, пов., Вороніж. Губ. 

790. Як спровадити відьму. 

Хто заміте, шо відьма корову подоїла, треба взять, подоїть корову, 

рожжаригь сковороду, злить па пеї молоко: так вона почує запах та 
і прийде чого-небудь питать. Та тоді' вже нічого нїзьзя їй давать, а то 
як даси, то й усе ворожіня пропаде. 

Борисовська волость, Валуй, пов., Вороніж. Туб. 

791. Як виглядає чарівниця? 

То Дмитро повідау, жи видіу чаріуницьу оті на ґанґу, так біло 
вбрана, як па смерть і мала хвіст. 

Зап. у Бандрові, Ліського пов. від Г. Бідник М. Капій. 
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792. Хмари йдуть за відьмами. 

Ип такі жіпкй-відьмй, шьо біжьй тай за пили хмари біжьгі тай йи 
такі люде. 

Зап. Ів. Волошинський в серпни, 1911 Р> від їв- Лилика із Ростів, пов. 
Вигавця. 

793. Відьма родима — негрішна. 

Як родйма відьма, то не має гріху, а як учена, то має гріх. 

Зап. в маю, 1911 р, від І]. Дичука із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошиаськнй. 

794. Відьми родимі і вчені. 

Відьмй йн природжені' і учені; аіе ті учені то ще гірші від тих, 
що уроджені, а вопй учьи сі від тих родймих. 

Зап. в вересни. 1910. від І. Яблунчика з Репужинець. пов. Городенка, Ів. Во- 
лошанський. 

795. Що треба робити, щоби стати відьмою. 

Ідва відьма каже до молодиці: Я тебе научу, як відьмою стати. 
Ти возьми, скпиь сорочку, а як я стукну в вікно, щоб ти вийшла! — 

От одна молодиця і попробовала. Як відьма стукнула в вікио, та моло¬ 

диця скинула сорочку і пішла за відьмою, а відьма її вила берегами 
і ярами. Тай здибають оои двох опнрів, а ті опирі кажуть до відьми: 

А ти взяла достовеніє, щоб тут ходити? — Ні, не взяла. — А тоді 
опирі пачали її бити по морді, а та друга аж закаменіла. Тоді онирі ту 
другу питають: А ти взяла? — Ні. — Тоді і ту другу добре набили. 

Тай та відьма і жінка пішли до дому. На другий вечір відьма каже до 
молодиці: Ти бери пушку сира і я возьму. — Взяли они ті пушки з си¬ 

ром тай ідут иопід ставки. Як кине та, що вчить ся бути відьмою, свою 

пушку з сиром, то приплила їдиа рибка. А як відьма вкинула, то до теї 
пушки приплплн і гадюка і жаби і начали їсти сир. Тай та жіпка не 
хтїла бути відьмою, а відьма до неї каже, що моя душа пропала. 

Умань, Київ. Туб. Зі збірки Д. Щербаківського. 

796. Хвіст у відьми. 

Відьма майи природжений фіст так, як рйба плегву; але як мала, 
то голий, а вітак поростайи, як майи рокй. Кажут, що відьмй полон зби- 

рают; от ходит по хлібі тай збирає, дайй корові, а та дайй молока. 

Росу збирайи. 

Зап. в вересни, 1910, від Ів. Яблунчика з Репужинець, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 
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797. Відірваний хвіст. 

Наумевко, на самом дїлї, чуть на родияий. Він прийшов раз у ка¬ 

бак: ,6 каа’, відьма родима, є с хвостом!" (Воно, положим, говорять, 

родимі відьми єсть с хвостами). — ,.А де він у тебе той хвіст?" — 

„Над сра..ою! Купіть міні, идольські сини, горілки тай рвіть". — А в 
його справді' шось в роді бородавки, чи шо. Мужики найшли вирьовочку 
таку тоненьку, обязали ту бородавку, та привязали його до стойки. Кров 
з його біжить, а вони його тирять. А він: „Тянїть, идольські сини, аби 
півкварти купили. — С тим і одірвали ту бородавку. 

Борисовська вол., Валуй, пов.. Вороніж, ґуб. 

798. Як відкопували^ відьму. 

Відьми сут родимі. Коли є сім дівчат у кого, а хлопець не пере- 

ложит (значить, а жадного хлопця), тогдї межи тими сімома одна е відьма 
родима. Коли в більше, як сім, то всі справидливі. Так само коли б сім 
хлопців, а жадної дівчини межи ними, то оден є родимий опир. А єк би 
було и 15 хлопців, то всі' справедливі. 6 відьми так само и опирі - від 
дожджу, від посухи, від морозу, и від коров, и від всєкої біди. Та таких 
брали давно, тай вєзали ланцами; брали на дрьучок и пекли, аж доки 
си не признали, и не відвернули посуху або дождж, або гао инче, шо зле 
вчивили. Приказували старі люди, шо не одно и в руках згинуло, а таке 
запекли було, шо си не признало. 6к умре таке, то доти буде або дождж, 

або посуха, доки ему голов не відрубают. Разу одного, скілько вже років 
буде, не тємую, такі плови були, година бє, та бє, а то відьма вмерла. 

Взели та зібрали си три люда, та в ночьи в?єли ліжники, свічок тай 
горівки, пішли на цвинтар, пообстелювали гріб, шоби ніхто не бачив, тай 
відкопали, дивют си, а в труні всєкий пвіт и лід, и відьма вивалила язик. 

Оден си спудив, бо відав сам був опир, тай не хотів голову рубати. 
Тамтї два віпили горівки тай відрубали голову, а кров живіська потекла. 

Єк опир кривавит, дождж пускає си. Втяли також кіску тай поклали на 
гріб, на 8нак. Та собі на біду — бо за то завдали їх до криміналу. 

Зап. 1902 р., в Посмачи, Косів. пов. від Анни Жедалик Кл. Лисинецька. 

799. Як дитина бігала по шнурі. 

Була одна жінка тай мала доньку. Трафив си з другого села ледїнь, 
шо єю васватав и она си віддала и пішла на друге село. Прийшло си, 

в якис чьис она си надїяла тай каже: Чоловічьи, я піду до мами на 
влоги. — А він не хотів пустити. Она си просила тай він помєк тай 
пустив. Але пішов назирци за нев. Хотів знати, чьому закортіло жінку 
кончи до мами. Прийшов тай став у ночи під вікно и дивит си, а жінка 
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на постели. Та єк вродила си дитина, мати ввела флєщинку з полиці', 

помачала чимос дитину, и взела й поставила на постіль коло доньки. 

Вітак ввела шпур, подала оден конец донці на постіль, а сама ввела за 
другий конец й розтєгнула почерез хату шпур, а сама стала в кочергах 

коло одвірка там, де кочергу кладе си (в гуцульській хаті кожний кут 
має свою назву: коло мисника, коло вишного вікна, коло постелі' и в ко¬ 

чергах). Отже стала в кочергах, приложила пальці до губ и фівкнула 
понад шнур, а дитина схопила си тай по шпурі ид бабі. А иоліжниця 
собі приложила пальці до губ п фівкнула, а дитина від баби д мамі 
и так перебігло по три рази по шнурі. А чоловік дивив си кріт вікно, 

тай спудив си, тай думає собі: Ого мерза, отом си дістав у руки, Боже 
відверии, ще й мою дитину відьму зробили; отом си дістав між відьми! 

— твй засмутив си. Вітак прийшов рано ніби з дому, тай пїчо не каже. 

А вітак єк відужала, прийшла т’ хаті, а чоловік все сумний, тай сумний. 

А она каже: Тн чого такий сумний, чому межи нами нема щиросте, та 
веселости, ек перше?— А він каже: Дай пеки, я шос впіїв й знаю, та 
тому мені це весело. —А она: Скажи, скажи. —Та шо скажу, шо коло 
тебе Бога нема. — Ой, ой... — Та я видів, шо ти, відьмо, робила з мої 
дитини з своєв мамов відьмов, також шоби з неї була відьма та клика- 

листе злі духи! Ой, ой, отом си дитинки діждав! — Аєїжєіь вчинило 
си чоловіка тай каже д’ нему : Знаєш шо, піди ко до попа та най мене 
й дитину заклене, там є в книгах заклинане, тай від нас злі духи ві- 

ступлє, и я тай дитина вже не мем належати до них. — Чоловік пішов, 

запросив попа, піп заклєв и вітак вже собі жили, єк Біг приказав. 
Заіі. 1902 р, в Космачи, Косів. пов. від Михайла Палїйчука Кл. Лисиведька. 

800. На що хреста на дверех у стайни? 

Хрест робйи дехтем на дверех у стайни і на одвірках для обеспе- 

ченя перед відьмоу і опирем. 

Зап. в липни, 1910, від Ант. Трачука із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

801. Проти відьми — деготь. 

Пирид Юрієм аби в*ьи( і аби помастиу дехтем тогі двері, в котрі 
до корови йде сьи, такий хрест з дехтю і на воротьих і вона не таку 
має міць. 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов., від С. Хартуняка М. Капій. 

802. Чим ловити відьму. 

Вітьма сі перекидає ци на пса, ци на кота, то аби зловйу на слюі- 

ний очкур, тай вона перестоїг якййс чьис, тай зробит сі жїикоу. 
Зап. в липни, 1910, від Н Мокрицькога з Далешева, поз. Городенка, Ів. Во- 

лошинський. 
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803. Як зловити відьму. 

Як відьма перекине сї кіткоу, то киают на кітку борону і так 
вони лапают її. 

Протну відьми корову заправлі йют — якбо тааечка прпмовййют. 

Зап. в цвітпи, 1911, від Павла Симовонвка ів Далешева. пов. Городенка, 1. Во- 
лопшнський. 

804. Шнур на відьму. 

Відьма може попити чоловіка; як ї дес здйбайи, то лапати ї можна 
шнуром на відлїу, бо може покйти чоловіка, якби ї на відлїу пи ланау. 

Зап. в липни. 1910, від Тимка Воробдя із Далешева. пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 

805. Спосіб на відьму. 

Коло корови мож на Юрія зловити відьму. Покласти борону зубками 
на двір на дверях у стайни, самому лїгчи на голу землю під борону 
і тогди сї і уздрнт. Уна приходит і жьилує мене, шьом змерз. Я беру 

новий кулешіняик чірвовий і слюбаі поркіницї. Уна зайшла до колешнї 
у виді свинского бордюга з світлом і каже до корови. „Я тебе, марґуць 
ци сивуле, д^окА — Цей, шьо хоті у ймити, відповідає: „А я си до тебе 
строю*. — Уна каже: „А я молоко до свого знаріду зсипаю*. — А він 

каже: А я'тебе своїм способом злапаю*. — Єк він сказау так, зробив 
і прнкриу відьму кулешіпником і поркіницями. Уніс кулешіпппк до хати 
і зачьиу си з жінкоу радити, аж стала біла днина. Рано приходит до 
него дитина тої відьми. „Ей, вуєчку, пустїт нам маму*. — „Не пустю 
маму, най твоя мама не псує мені манну*. — І так стало. Дитина пішла 
до дому. Приходит Газда тої відьми: „Бі’ си Бога, чоловіче, даруй ми 

провину, білше цего не зробю, хоіь най зараз гину*. — І дау му за то, 
шьо сам хотїу, аби лиш жінку пуству до дому. Аж тогди відьма прий¬ 
шла д’ хатї. 

Зап. Ос. Михайлецький в Тростянди, Сяятинського пов. від Грицька Николюка 
я Джурова. 

806. Рада на відьму. 

Але ші є практика, аби узьйу тай ймну живого струга тай аби 
удоїти молока у струга тай абй го кйату у пічь поза грань тай уже 
більше не буде відьма молоко браті. 

Зап. Ів. Волошинський в серпци, 1911, від Филипа Чолана з Ростік, пов. 
Ввжпиця. 

807. Хто зловить відьму? 

Такий, що уміє від себе щос відговорювати, то дістане відьму, 

а такий, що не уміє, то не дістане. 

Зап. в линви, 1910, від Якима Воробдя ів Далешева, пов. Городенка, Ів. Во¬ 
лошинський. 
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808. Як Жид злапав відьму. 

Йидеи такий був Жид в Чираилици. І вій узьив, хтос йиго дора- 

диу, та взьиу такий, шо бире сьп в нїм сьлюб, иасок, шо се оперізує 
штапв, альбо очкур і він так узьпу, сів коло корови с тим очкуром і мав 
новий горнец і сьвічку сьвичену. Але воскова. І сїв коло корови проти 
Юріе в вечір. І чує в ночи, шос рипнуло дверми. Він той горнец ві- 

доймпу до гори, бо вій сьвічку накрив і то засьвітило сьи по далі 
стайпї. І ливит сьп, а піт коровов є відьма, а перекинула сьи в колесо. 

А він узьив, приступну до корова і то колесо взьпв тай в дьиру фпхау 
той очкур. І ввів тото до хати і припйиу до бамбетльи; рано встау і на 
тоє сьп дивит, а вона сьи пирикинула вже в кобіту. А в неї тогди очкур 
від писка пирисилевий аж до заду. І так привйизана була до бам- 

бетльп. І Жид каже, шо буде бити; а вола каже: В вас корова вже пе 
буде більше збавлена. І научу вас, шо сама вмію, али як буду вмирати, 

лиш пустїт мене. І навчила йиго, гк вмирала. 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов. від Софрова Хартуняка М. Капій. 

808. Тітчин гречаник. 

Сїв чоловік засідать відьму. Вона лізе через тип, баче, він си¬ 

дить: „Це ти ка’, Іван, сидиш?“ — А він каже: „Я“. — „На тобі 
гричаник та іди до дому!“ — Він до дому прийшов: „Нате, каже 
жінкам, тїтка вам гричаник прислала!” — Коли засвітили світло, а то 
коровячий гівняк. Він тоді пішов у друге з батїгом її пиристрівать тай 
заснув, а вона й прошла мимо його. 

Нерве, шо народицн, так відьму влове. 

Борисовська волость, Валуй, пов., Вороніж, губ. 

810. Як відьма убирає ся до корови. 

Відьма як іде, як хоче від корови молоко відобрати, то сї переби¬ 

рає на біло і волос має роспущепий. А як ґазда підсйде, то траба, аби 
мау коло себе волу сьвічену, жибй на ню хлюннуу і може і ймйти. І як 
іме точу відьму, то абй ї заскаржиу до суду, то буде сидіти у арешті 

і заплатйт йиму за всі тоїй чьисй за молоко, жи відбирала від корови. 

Зап. в падолисті, 1910, від Вас. Тинрика а Дадешева, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошипський. 

811. Як відьма відбирає молоко і яйці. 

Як лиш прийде і с стайні з одвірка утеше тріски, тай вже відо¬ 

брала молоко. А як не може с стайпї, то з одвірка з воріт. 

Відьма відбирав і яйці від курйй і лізе до курйй на під діяркоу 
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котом Я по тім знаю, що по Юрієвп у каждої курки три або штнри пера 
від пологйчи повтинані в цілім селі 

Зап. в липни, 1910, від Анни Чернецької з Даіешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошипеький 

812. Топка соли у відьми. 

Чьиріунйцьи кладе топку соли пид мист, абй не вйтко, тай кілко 
маржйни перейде, тілко молока відбере. 

Як корова зарй іе, то вона к.ійчйе молоко від тої корови до свої. 
Зап. їв В їлошинеькин, в серппи, 1911 р, від Одоя. Матіос із Ростів, пов. 

Вившиця. 

813. Як відьма відбирає молоко? 

Вї іьма кладе на стоуп дійнйцу тай слухає, абй де корова зарикала 
тай каже: „Минї смвтава та масло, а тобі" — каже — „най буде вода“. 

— Тай уже с тої корови нима корнети. 

Зап. Ів. Волошипськнй в серпня, 1911 р., від Фалппа Чолана із Ростів, пов. 
Вижниця. 

814. Жаба післана відьмою. 

Відьми навіть і жьпбп посилают до короу, абй відбирали молоко; 

але як ґазда іме ту жьйіу і ії зйпже і роенече кіпцку пітколу і поста- 

вит і на ту піткову і льльй молоко на ту жьйбу і жьйоа на піткові на 

кі кінцкі — і тогдй відьма принле до того чоловіка нюс позйчити, бо 
і так коло серпки пече, як тоту жьйбу. Але той чоловік абй нїчо ті 
жінці не нощчііу, навіть і етебельцьй, абй ни віьйла, то вона тогдй за 
ту кару може й умерти. 

Зап Ів. Волошинський в падолисті, 1910, від Вас Тимрика із Далешева, пов. 
Городенка. 

815. Де збирають ся відьми? 

Ні Юрія збврают сн він мп на круглїкіх (горбок па наеовиску 
о промірі 2—3 м). 

Я начувау, знаєте, на толоці з кіиьми та так дес коло уніуночи 
(а я спау на круглім) шьос обкннуло мене паукруг гранну. Тогдй я 
вікроїу з земні мале колесо і ноклау у кіпилюх, а то шьос лиш зашу¬ 

міло тай полетіло до хатп Н. 

Зап. Ос. Михайлецький в Тростянци, Снятинського пов. від Стефана Глушка 
8 Джурова. 

816. Забави відьм. 

Роскаїуют, іцо на велйкі сьвйга, от на Юрія, на Дмйтрьи, тай 
відьмй їдут на кочергах на гранйцї, тай забавльйют сі, грііют сі, а якби 
там такий прийшоу від вив, що не зиайн віт себе, тай би го покйли. 

Зап. в вересни, 1910 від Ів. Яблунчика а Репужинець, пов. Городенка, І. Во- 
лошинськвй. 
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817. Як відьми танцювали голі. 

Раз в нашім селі забавєли сї. А прийшов до них так, якби подо¬ 

рожник тай забавлєє сї в коршаі. — Але я, каже, знаю, жи в вашім 

селі норіввиш є. Зложіг мені, заплати мені, то всі перед вами станут! 

Тай зложили ему ґазди гроші. А віт сам не зиав, що єго жінка 
чарівниці. Він взєв в шєаку штири ґрейцарі тай положив в шепку тай 
закрутив два рази. Тим чєсом кожда чирівницї, що робила, то робила, 

шліте с себе верла тай до коршми тай гола танцювала. 

Віт сі дивит, а його жінка є. Ну і сгали танцювати сп. Як сї вже 
д;.же втомили, а вігови зробило сї прикро, що єго жінка танцює, тай 

взєли го просити, щоби рофобиз. Потому обернув у другий ріг два рази, 

тай кожда пропамєтала сї і полетіла до свої хати. Тай люде знали, які 
є чирівницї в селі'. А він від того був. Бо то с подорожників найбільше 
трафлєє сї. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. повіта, в липні, 1906 р., від Михайла Бабака 
Б. Левинський. 

818 Сходини відьом та опирів. 

Кождого нового мі.їцьи першого тііжиьи мают свій сейм, сходьи си 
відьми і оаирї на сейм, вони са знают і він так сало має до сели; же- 

нпг си опйрь і з відьмов. Сходьи си па Юрі і на Андрел, але за то 
сьвйто слабо пин оповідає через тотп відьми. 

Зап. І. Волошинський в еерпни, 1911 р, від Н. Хімчипської з Ростік, пов. 
Вижниця. 

819. Як маляр хотів зробити женщину відьмою. 

В силі' Коріньок малярі поновляли церкву. Один маляр стояв на 
хватнрі у бідного чоловіка. Мужик був у икономії иа заробітках, а жінка 

булл дома, сама управля іа хазяйством. Один раз хватпранг попросив 
у хазяйки на вечерю подать молока. Вона й каже: Я рада б душою по- 

потчувать вас молоком та на жаль і дітям пи в волю приходить ся їсти; 

корова цоганеиька, молока зовсім мало дає. — Ех ти ии знанії, як мо¬ 

локо добувать! — обізвав ся маляр. — Хочеш я, тебе научу, молока 
буде ни в поїд, іще продавать будиш. — А як же це можио, шож треба 
зробить, научи, іюжалуста! — Маляр взяв якусь книгу і почав читать. 

Чигав, читав довго. Образи були високо поставлині на покуті, а коли 
вій почитавсь тої книги, то ні з сього, нї з того ідуть, ідуть в низ 
і постановились на долівці. Він тоді' і каже: Скидай юнку. — Вона 
скинула і стоїть тилнчкою в одні сорочцї, жде, шо дальші буде. Маляр 
і каже: Ну, тепер повертай ся до образів задом.— Вона тоді схамену¬ 

лась, розшолопаїа, що це діло ни боже, а од чорта, та мирщі надівать 
юнку і задки задки гегь од покутя подальші. Вія і каже: Чогож ти зля- 
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калась, куди ти біжиш? — Хай тибі всячина з твоїй молоко», лучче я 
вік біз молока буду, чим душу свою занапастить. — Е, голубко, ти хо¬ 

тіла, щоб було молоко і шоб душа була чиста? — І так вона ни захо¬ 

тіла учить ся добувати дарма молоко. Одказала йому в хватирі, боялась, 
шоб він ни поробив з нею чого небудь. 

Зап. від Пилипа Козїдубова, с. Коріньок, Корочанського повіта, П. Тара- 
севеький. 

820. Відьмині діти. 

Єк жінка зляже тогди, єк си місїць марот мінит з лютого (з каш- 

бріта на марот), то ек то є у ночи і тогди уродвт си дитина, то єкби 
тогди пе було світла, то відьма, котра уродит опирьа, може собі у ио- 

темку люцку дитину узєтп, а опирьчьп підкинути. (Відьми чині опиріу 
тогди, коли казпбріт передає службу на марта), 6к відьма підкине свого 
хлопчика, то буде опирь, а ек дїучину, то буде відьма. Відьма озме 
люцку дитину тай мучит, лпшєї дома, а сама ходит, куда хочі. Своє 
опире або відьмє не могла би так лишити, бо й уно би перекинуло си 
у кота, цп пса тай ходило з неу. Таке підмініне опирьчьи або відьмочка 
дуже плаксиве, а їсти ніколи би си не наїло, хотьби і сто разіу давну 

па депь. А пий пізнати, шьо котре онИ|Ь, то уно природзїня ни має, лиш 
там, де уно має бути, є маленький пупчік, котрим ссєї і ни має там жад¬ 

ного волося і на грудех нп має цпцочок. Відьму по тім мож пізнати: 

уна также ни має природзїня, лиш пупчік, волося там ни має, цицочок 
также нпма, а з заду має голий фіст. 6к відьма иідмінєла дитипу, то ї 
ховают від людий, аби її ніхто не видїу нї у купели, нї гол\\ Така 

дитина уже з малу має опирєчу натуру або відьминску. Плаче та плаче, 

а єк усне, то ніхто бп ї не пробудву, бо дух з неї вішоу тай пішоу дес 
межи опирі, або з відьми межи відьми. Дух з відьми ніколи ви піде до 

опирі^, або з опиря до відьміу. Опирі ході відбирати короваї молоко тої 
ночи перед новим роком. 

Зап. Ос. Михайлецьквй в Тростявци, Сіштинського пов., від Василя Павлюка. 

821. Чи крадуть відьми зірницї. 

Просто диво на цім світі' стало, як у одному силі збила ся само- 

тоха, як ізбунтували ся. Просто з дуру набалакано, що відьмп зірниці' 

покрали: утриню і вичірню. Тут малі, старі, просто усї так як дурні, 
бо повірили на колдуна старого. Так вибігли диви ця, а вопо було 

хмарно і їх ни видно було, так тут усї і ахнули і давай шукать відьми: 

хто і де тут? — І пішли ляси, хто яку бабу чудну зна, і той про ії 
стане казать, що вона відьма, поросудять і усе ни приходи ця. Но тут 

Лизка ІІискунова стала ляскать язиком, що вона вийшла о півночі і як 
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подавила ся на небо і угляділа Сорочиху стару на вінику і Устю Рнш- 

тачку на помилі. І литїли до Усті у верх і нисли у руках вірниці. Так 
тут уся громада і загриміла, бо вони низдужащі були і так собі чуда¬ 

куваті, похожі на відьом. Пішли с криком до їх у хату, а вони жили 
у хаті биз рідні і гріли ся на пічі і ни знали ці штуки. Люди увійшли 

у хагу і давай костить: „Ах ви старі суки! Ич які болящі, а як зір¬ 

ниці красти проворні. Випустіть вірниці — нихай світять і добрим лю¬ 

дям время кажуть. — А бить кажен бояв ся, щоб відьма ни зробила 
котом илн свинею. Ті баби стали с кректом отказуваця, бо у їх ни було 
мочі справляця з ними, так шож ни кажи і ни говори — ни вірять. Та 
де у Бога Микита Сугробів явив ся і давай їх палюгою валять та ко¬ 

стить: „Ах ви сякі-такі дураки! Я сьогодні всі зірниці бачив, а ви 
плптете, що на голову ни лїзи. Щоб вас сім хіпдь трясло та ще болячка 
на язиці еїла!“ — Так щож, хоть розійшли ся. а одно товчуть, що ни 

було сю ніч зірниць: це воии попускали їх на волю і вони стали сві¬ 

тить. А хто почав рссказувать, що вона диржала у погрібі, у пічурце, 
надавлині каминюкую, а як наляли її усі люди того хутора, так вона 
і пустила їх. Так у тому силі болтали дурним язиком, та на силу уже 
люди умні ростулкукали, іцо сьому нилзя буть. І так кінець. 

Борисовська вол , Валуй, пов , Воровїж. Туб. 

822. Відьмин спряток. 

Відьма збирає сметану тай наносит у шкорлу (дупло у смереці) 

і там робит собі спрьйток гай нбсит д свої хаті. Минї росповідау одеа 
чьоловік, шьо напшіоу буу дуплаву березу тай там були малі бербе- 

ничькй — такі на иаіец, гий флопйра; ^ одні' була бриндзьи, у другі 
масло, шьо собі відьма була спрьйтала. 

Зап. їв. Волошивський в серпня, 1911 р.. від Н. Хімчипської а Ростів, пов. 
Вижвиця. 

823. Відьма не траоляє в тіло. 

Оце такі так отут було. Був оден чоловік, шо мав жінку відьму, 

шо по чімос єю хтос пізнавав, шо она є відьма. И казали ему люди, шо: 

Твоя жіака відьма. А він казав, шо то не правда. Тай говорив вів 
з другим сусїдов, казав, шо: мою жіику публїчаг, шо моя жінка відьма. 

— А той сусід также шос знав и єго порадив. Каже: Аиу но вовми 
нового четверга у півночи — бо то четвер відьм — озми ко та обиряи 
ю спечу там, де спот головов, то тамевьки оберни ногами тай мені ви- 

дїти, ци відьма, а ци ні. И тот ґазда так изробив. Там, де спала го¬ 

ловов, там обернув ногами. И рано жінка пе вставала, у обіди также вї. 

Він ею буджьиє, она так. єк завмерла, не встає и не обзиває си, а тіло 
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теале. Уже в двиву, в полуднє. обернув єї назад так, єк була, и она си 
пробудила и встала и говорила до чоловіка собі, шо си заспала. Чоло¬ 

вік на ню посварив и она си признала, шо є відьма від иаржпни, від 
дїйла. И сказала, шо є їх много, але не всі до одного. Одна є до ху¬ 

доби, друга до вужей, трета е до жибів, четверта до звірів, пата до 
людей, шо нотипає, до всєкого, до дожджу, до граду, до посухи, до 
всекого. Людей потинают так відьми. Збирают шерсть на помитищу, 

шерсть тоту, котру шкрепчут и вікидают, и злі духи йдут, візбируют, 

и відьми, й юту шерсть сїчут, и тим потинают людей, робє каліками або 
на смерть. А тот чоловік питав си свої жінки: Чомуж ти не вставала 

так довгот А она ему казала, шо: Ти мене обернув там ногами, де 
я була головов, а дух той, котрий з мене вийшов, то в ногах місце не 

мав найти, аби зайшов в ноги, а в голову на инче місце не міг піти. 

А єк ти мене обернув головов на то місце назад, то той дух назад зай¬ 

шов та я встала. 

Ой так славити Бога, шо то вже си сими чьисами перевело якос, 

не чувати ; а давно то єк сусїд з сусідом чього погнївав си, то оден на 
другого насилає жєби, вужі, всєку нехар, всьо то т’ хаті лізло. Припо- 

відували старі люди, шо так було. ІІокойна Марія знала до того, та 
бувало йшли до неї и она воском висукувала; бо то так, єк потне відьма 
шерстев, то тіло зачне пухнути; а она, бувало, возме воску п по тїлї 

сеукує и шерсть си вісучьи вся у віск тай лекши си зробит и видужає. 

А тоту жінку також пін заклинав и благословив, аби була чистов чьи- 

льидинов. 

Зап. від Михайла Палійчука 1902 р., в Космачи, Косівського пов. Клин. Ли- 
синецька. 

824. Зловлена відьма в мішулику. 

Ипк відьму в мішюдику ймут тай держйг, а тіло ї ховают, тай при- 

шсут до гробу, а тот пустит мішюіик тай душьй увійде у тіло тай вона 
оживайи. Йик відьму у мішю.іику йме тушами, то ї тримає у гузнах, бо 
вона би утекла з ннчього. 

Зап. І. Волошивський, в серпня, 1911 р., від Н. Хімчинськоі з Ростів, пов. 
Вижаицн 

825. Відьма в мішулику. 

Відьми йи у мішюликах, бо, кажут, шо йик відьма лбке снаги, то 
душьй лйшит тблуб і влізе у тот мішюлик тай летйт, тай з блйска мож 
пізнати, а з далека лиш сьвітит так, гий ліхтарній. Деякі пітхбдьи тай 
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ловйп; лож лиш гузнами1) плиті, аби си приближійу тай лиш тил би 
ймиуу йнчил бп ні. Вільлй летьй з Ґалїциї2). 

Зап. І. Волошинський в серпик, 1911 р., від Насті Хімчинської з Ростів, пов. 
Важниця. 

826. Яких цуцинят не любить відьма. 

6 такі собаки, шо відьоя рвуть і вовків ви боять ся. У них виро¬ 

стають вовчі зуби. Один дякои розузпав про це діло і задумав придбать 
сибі таку собаку. Розжив ся сибі цуциая, сучичку. Виросла вона, пові¬ 

далась, ощннила цуцинят. Дякон оставив сибі саме де лучче цуциня, 
теж сучичку. Ця вже сучичка коли виросла і посідалась, то ощннила 
цуцинят двох чи трьох з вовчими зубами. Дякон одібрав цих цуцинят 
і положив їх сибі під кровать у хатї, шоб ни подушила відьма. Стали 
вони підростать. Дякон і очей з них ни спускав. Коли сам з дому од- 

лучав ся, то припоручав жінці або роботникові, шоб доглядали за ними. 

Один раз вечиром дякон був дома, була літня пора так, шо двері 
були одчиниті. Дякон сидів, писав цирковні книги. Коли чує, як заска¬ 

вучать цуцинята під кроватю! Дякон опромитю як хватив свій костур 
суковатий та туди. Коли дивить ся, а там собака здорова, чорна, душе 
тих цуцинят. Він як почав її буздикать тил костуром! Бив, бив, аж поки 

всї ноги попирибивав; ни одниї кісточки ни осталось цїлїсїнької, ноті» 

пиривязав одну ногу красною ниточкою і викинув її за двір. 

Н* другий день ранком дякон пішов до попа і заявив, шо до вас 
скоро привизуть іідьму сповідать, так ви одкажіть, шо відьом ни годить 
ся сповідать, гріх. Низабаром після того дивлють ся, везе молодий на¬ 

ринь свою матір сповідать. Дякон зразу догадав ся, шо вона, і попові 
моргнув. Піп тоді' став розпитувать, чим вона захваралз. Син сказав, шо 
ни знаю, а вона криз зуби процідила, шо я впала з горища і розбилась. 
— А дякон і каже понові: Ану давайте, ни подивимось її на ногу. — 

Вона ни хотіла показувать. А дякон а попом силою подивились на ногу, 

коли так одна йога пиривязана красною ниткою. Піп тоді почав її стра¬ 

мить : Ех ти, богоодступниця, ідолопоклонниця ти, ти чортові душу від¬ 

дала. Убирайсь вон... Іди до чорта гріхи свої спокутувать. — Прогнали 
їх, парняга завирнув коня і поїхав з матїрю до дому. Привіз і вона 
довго ни жила; чириз день, чи чириз два здохла. 

Відьми, кажуть, з проста ни вбєш, її ви за шо ни попадеш, а дякон 
її уходокав чириз те, шо в його була така палка, шо всяку нечисть 

*) Споднями. 

2) Через ріку Черемош, над котрою лежить село Ростокн. 
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могла попадать, бо на її було стїко сучків, скіко в отчинашу слів. І сучки 
шоб були родимі, а ни првроблині нарачи. 

Зап. від Пилипа Козїдубова, с. Коріньоїс, Корочапського повіта, П. Тара- 
севський. 

827. Смерть відьми. 

В Лисиківцї біля Шплакипої вмірала відьма, три дпї вмірала, ніяк 
нп вмре. Ну от і каже та баба: „Зорвіть стилину, тоді' я вмру0.— Ну 
от вони зорвали, а вона ще ни вміра. Ну тоді: „Розваліть коміп у пічі!“ 

— Нивісткі взяла, дірочку пробила малеиьку тап ка’: „Вже розвалили!“ 

— А вона і ка’: „Брешеш, сукива доч! Обдури свого батька; розвали 
міні увесь0. — Вона тоді' взяла, весь розвалила, вона тоді і вмерла. 

Це й дячок Миколай Гаврилович Носов розказував, аж забожвв ся, шо 
правда. Вони бач поїхали ховать, а воно дірка. Вони й питають: „Шо 
се таке?0 — їм і розказали. 

Борисовсьна вол., Валуй, пов., Вороніж. Туб. 

828. Відьма на катаФальку. 

ІІрежде й батюшка спорив, шо нила відьмів, а коли роспотавсь, є. 
Іірежде відьми уставали з могил, та ходили до дому. А от розказувала 
одиа стара баба, як її свнкруха вмірала. Прямо христи ця вивістка, шо 
правда була. „Свдю я, каже, годую дитину, а в кінці' стола сидить 

батько, жури ця, де брать дощок на домовину? Це вже пнрииочували, 
як вона вмерла. Коли вона ьидь с себе спрпанок. Це вже як до вечора 
долижала. Я, каже, злякалась і ни злякалась. Вона все коло голови лапа, 

а я питаю: „Чи так завязала сарпанок?0 — „Так!0 каже. Балакала- 

балакала до дня, балака й день, а ни встає. Та приходе вже Голобо- 

рідьчиха тай каже: „А коли тл ииристаииш вптрибенькувать?° —Взяла, 

зложила^ їй руки й ппрпхристпла — тоді вже воиа пиристала балакать. 

Вона росказувала, як її й ховать: „Ви висіть, каже, мине на пирехре- 

сну дорогу та так і пройдіть чириз неї*. — Так воиа ходила до дому 
й після смерти, поки закляли її. Батюшка прибивав її осиковим прикол- 

нем. Бувало як ви оставлять їй вичерять, так вона цілу піч торохтітиме 
ложками і лизатиме все. 

Борисовсьна вол, Валуй, пов., Вороніж Губ. 

829. Відьма і по смерти шкодить. 

Мовили, жи як вмерла чаріуиицьа, то прийшла до того дому і не 
давала невістам корови дойети. Невісти сьідали під корови, а вона на- 

ступувала корови, би певістп не могли дойети. 

Зап у Бандрові, Ліського пов., від Г. Бідник М. Каїїій. 
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830. Гадина і відьма. 

Як ібдйиаа укусит корову у ьймйи, то уже відьма пе може відо- 
браті молоко. 

1 адюґа пе може кусаті корову бпв прьй іьки1^, а йпк велика прьйчка, 
то може і чьоловіка укусйті. 

Зап. їв. Волошинський в серіши, 1911 р., від їв. Лилика з Ростів, пов. 
Вияшиця. 

831. Як заправляють корову проти відьми. 

Сьвітьй колбкічку — знают панйч, дерево колоні чку — і робйи 
такі кілочки і віналюют такі ґьирочьй у ;огах і заппхают тотй кілочки 
у ріг 1 то кажут, що від такої корови відьма відобрати молоко це може. 
Сьвітьй с пасками. Хлопці' нарубают колбкічку і нродаюг у відпуст тим 

людем. що потрібуют і вонгі дают сьвітйти, абй мати до корбу і до по- 
сьвйщуваия хати. 

Зап. в маю, 1911 р.. від Н. Блошка з Колійок, пов. Городенка, Ів Во- 
лошинський. 

832. Як забезпечити корову перед відьмою. 

Ще такі йи знахарі, що. кажут, що піткурюют корову тим васйлпч- 

ком, що на Чесного Хреста опкладає сї хрест, то такі, щобй відьма пп 
мата прйотупу. 

Зап. в маю, 1911 р,, від Н. Блошки з КолТвок, пов. Городенка, їв Во- 
ЛОШИНСЬКИЙ. 

833. Розпатлана відьма. 

Один раз я вийшов ночу на двір, як раз о півночі. Чую, на го¬ 

роді хтось закричав. Слухаю другий раї, хтось крикнув; прислухавсь, 

ниначе знайомий бабський голос. Я вийшов до току, дивлюсь, поперек 
нашого городу біжить женщиііа в одній сорочці тиличкою, роспатлана, 
простоволоса. Подалась вона скрізь до городах. Я тоді назад і пішов 
до дому, міні якось моторошно стало. Бог його зна, шо воно таке, ка¬ 

жіть, шо то відьма. Я ранню ви вірив, шо є відьми, а на цей раз своїми 
очима бачив. У нас на Заголіївцї пи дарма подейкують на одну жен- 

щину, шо вона відьмує; може це вона сама бігла. 

Зап. від Павла Шапувалова 8 Шебенина, Білгородського повіта, II Та- 
расевський. 

834. Відьма Йваниха Нваснючка. 

Наиьити ньі Жиди па цвинтарі вишньі пильнувати, бо йа ньіколи 
пьічого сьі не бону. Рас над досьвігком двульу сьі — а то шос лазит 

*) Як хто не святкує свята, то Бог посилає гадану, аби укусила 
худобу або єго і се наїиває ся „прьичька“. 
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по траві. Иа мау коло себп усе сьвічену воду, шобп боронити сьі у иочп 
від печпстойі сили. Узьау йа скльппку у руки, тай питану сьі: „Верда!“ 

— А воно яоучит. Диучіьу сьі йа льіпши, а то Иваниха Квасьньучка 
гольіська хо.іит с кьіііициу й росу збирайе. Казала, шо даст мпньі ди- 

сьвтку, шоби йа лоу шу\ Йа такі моучив, али тппер вона уже небішка, 
то вільно мпньі говорити, хотьай се лише йа вам, пани, кажу. 

Зап. від Павла Вівчара в Кулачківцях, Коломийського пов., 1902 р., Осип 
ЯЕОрсьяий. 

835. Відьми до бараболь. 

6 відьмй до молока і до барабуль; докіу ни зірвуг цвіт, то можна 
с того цвіту вівести барабуїї, йик вістпгие. Відьтй збирают цьвіт, бо 
3?ви с тбго жиют. 

Більма збирапи сметану з молока тай уже корова дай ріткє лолокб. 

Відьма йик родима, то і дїукоу, а йик учьйна, то може і жінкоу 
уже си паучіті. 

Зап. І. Волошипський в серпни, 1911 р, від Н. Хімчинської з Рості*, пов. 
Вижниця. 

836. Відьма від яєць. 

Федьір Бовтьук буу сусьідом Аатосьі Федорьіка. Йіх жінки посва¬ 

рили сьі за йейцьі, бо Федориха мала й більше курок й льінше гуду- 

вала, а менше мала йійеііь, йак Антосиха. Федориха розголосила на цьіле 
село, шо Антоснха відберайе йейцьі від курнй, бо майє шість курок 
лише, а шо дньи несе фустку йейець до міста. А хтос би казау, шо то 
лише віт короу йе відьми. 

Зап. в липни 1909, від Яґнїшки Розлуцької в Кулачківцях, Коломийського пов 
Осип Яворський. 

837. Відьма свічкою. 

Одна жйнка минл казала, шьо: „Коло вашої сгайнї мйґало шьос 
так, гий лучіца1), а то була відьма. 

Зап. І. Волошипський в серпня, 1911 р., від Одок. Матіос ів Ростік. пов. 
Вижниця. 

838. Відьма котить ся клубком. 

Шов парубок з улицї, а відьма котпця клубком, підкотилась йому 
під ноги. Він узяв, до дому припїс та й иа кілок повісив, а тоді' каже: 

„Давайте, тату, цей клубок сокирою розрубаємо!“ — Стали рубать, а вона 
зробилась жінка. Взяли її пальці да й поодрубували. 

Борисовська вол., Валуй, пов, Вороніж, губ. 

х) Лучпиця. 
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839. Як відьма штовхала дївну. 

Йокова Оксана піано вечпром ішла в вичирпиць до доху. Би дой- 

шіа і на половину дороги, як начало її бить під ноги. Шо пройде в са- 

жпнь міста, а воно упєть, так клубком і котиць ця до неї. Як штовхне 

під ноги, вона так і шльопне на задницю. ІПо нідпїмиць ця. нп спіє 
разів иять ступить, а воно знов валя з ніг. Похоже воно на кішку, чи 

на собаку. Зложиць ця у клубок і штовха під ноги і так здорово, шо 
вона не може устояти на ногах. Оксана нагпбала палку і хотіла одбиць 
ця нею, та ніяк ни попаде. Уже вона пробувала і на відлїб бить і все 
мимо. А вона бач була ни нерва і пи послїдня у матирі так, шо відьма 

її ви боялась. І так вона бідну мучила аж до самого дому. Од пприпо- 

лоху Оксана аж прихворнула. 

Записав від Маньки Хайлової, с. Шибекино, Бєлгородського повіту, П. Та- 
расевський. 

840. Відьма у мішку. 

Це два чоловіки шли, а відьма котн ця клубком та так і вдаре 
чоловіка під поги: сирдита на його була. Він встане, наче обойде її, 
а вона опять ударе та звале його. — „Шо тут робить? Давай, зайдим 
до_чоловіка, візьмем мішок. Взяли вони мішок, наставили, вона і вкоти- 

лась в його. ІІриниели вони той клубок до дому, як рубонуть-рубонуть 
його, так з його кров і присне. І він такий мнякий і нічого на йому ни 
видно, а рубонуть — кров піде. Тоді взяли той клубок і викинули, а на 
другий день питають про одну жінку: „Чи ни хворае вона?" — А їм 
каа’ть: „Її порізано". 

Борисовська вол., Валуй, псв., Вороніж. їуб. 

841. Дівчина на клинку. 

Несли мої тато коробку. Йшли з міста під гору, дивлют сьи, якась 
коробка котит сьи під ноги. А вони палицеу за мотузок і на плечі. 

Принесли до дому, повісили на кілок. Рано дивльи сьи, а то дїу?ка ви- 

спт па клинку. Проспт сьи. А вони взьили, вибили і пустили. 

Зап. у Костільниках, Бучацького пов. від М. Ракочої М. Капій. 

842. Відьма у виді обичайки з решета. 

Мій дїд мау корову і йиму фурт псували відьми, ніколи ни міг 
вйдїтп молока; то так псували: то кроуйоу дубйт1), то у молоці кроу, 

або гиркє, або кйгне сї як жйбп; аж йигб другі нарадили, шобй на 

Ц Дубйт — мбчит. 

МАТЕРІЯЛП ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДВМОНОЛЬОПЇ. Т. П. 8 



114 

сьвййта виликоднї залї'с дід борону, тогдй як у церкві усивошпв сї правит 
і абй стпріг відьми, то черес тоту борону можи ьйдїти відьму і злапати ї. 
І так вій зробйу. Дйвит сї с під боровй, а двері сї утворили. Нараз 

кітит сї обічййка з решета право піт корову і чуйи, обічййка уже й доїт 
корову. Він тогдй с під борони і хапнуу ту обічййку у руки. І мау 

с собоу добрий цьвик і молоток. І прибйу ту обічййку до балька 
у стайни при кінцй обічййки. Так лйшиу обічййку у стайни, що вйсїла 
коло балька. Сам пішоу спокійно спати, бо нп спау ділу ніч, що стиріг 
відьму. А жінка віходит досьвіта с хати, чуйи, щос у стайни кричит. 
Вона пішла до хати і кажи: „Чоловічи, шос у нас у стайни кричйт“.— 

А вонй приходьи обидвбйи до стайні і дйвйи сї, а то не обічййка, али. 

жінка прибйта за вухо до балька. А то була йиго рідна стрййна, що 
сиділа нидалеко. І присьигла пирид ним. що уже кілько буде тримати 
корову, то буди мати молока подостатком, ніхто го ни зопсуйй. І тогдй 

і вітчіпйу від балька. ІІісьльп того мау подостатком молока і ніхто му 
ни псувау. 

Зап. в липни, 1910, від Митра Ласїйчука із Даіешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 

843. Спіймане колесо. 

Років три тому назад у Шибекинї була така гисторія: Кажись під 
кличальну нидїлю було пас хлопців і дівчат душ з десять чп п більше. 
У копкого були осикові палки па всякий злучай, шоб ни одколошматила 
кого відьма. Ходили ми до пізна. Слухаїм, підняв ся шум все равно, як 
ото буря вастига. Ми кругом подивились, вітру низамітно, дерива ни 
колише, а шумить, вихор, ни вихор... Коли дивимось, біжить прямо на 
нас колисо. Дівчата і хлопці всі в россипну, боялись, шоб кого ни за¬ 

давило. А Ііавьків Василь був смілий, одважний, пп врябів, виступив на 

пирід з осиковою палкою. Тїко воно стало добігать до його, він як то¬ 

рохне тию палкою на відлїб по тому колисї! Колпсо впало, він його 

приткнув до зимлї осиковою палкою, а сам гука на нас: Ей хлопці, нп- 

сіть вірьовку! — Я мнрщі побіг до дому, взяв віжки і примчав їх на 
вулицю, де поймали колисо. Василь взяв ті віжки, пройняв їх у колисо 

криз матицю, куди ося задїваїць ця. Звязав кінці' віжок до купи і взяв, 
іще привязав до стовпа. Василь був первин сип у матирі так, шо відьми 
його боялись і він ни дуже трусив. Після цього ми нп довго гуляли на 
вулиці, скоро розійшлись по домах. Якось’моторошно стало так, шо дів¬ 

чата боялись довше гулять. На другий день дивимось, біля стовпа ли- 

жить баба привязана до його віжками. Віжки протягнуті криз неї; один 

кінець виходе з рота, а другий з с...ки. Її одвязали і пустили. Так вона 
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нп довго після цього жила, скоро здохла. Де, кажуть, була истппа 
правда, всякий скаже. Звать її було Кулинка, жила вона на Заголїївцї. 

Записав від Василя Мацокина с. Шибекино, Білгородського повіта II Тара- 
севський. ‘ г 

844. Чарівниця колесом. 

Десь в ті* Хащові прийшла баба до ґазди вирувати йего. А він 
в ночн як видіу ї тай зачьау імати. Тай вона як зачьила втікати, зро¬ 

била сьа колесо*. Тот імву колесо, вніс до хати і задїу крізь наточину 
посторонок і привязау до постелі до ноги; він рано ветау, а посторонок 
в писку баби. 

Зап. у Бандрові, ЛУського пов„ від В. Молодика М. Капій. 

845. Як відьма заблудила. 

Иак на Йурійа ґазда не устириже корову перед відьмами, то най 
цьілий рік нп сподьійи сьі аолока. Спльу йа па Йурійа та*того року 
у йаслах. аш чуйу, шос стукає до двирий. Потому двері утворьийуть сьі, 
а до стайпьі котить сьі колесо. Йа такі йорданьскоу водоу булькнуу на 
него, а нередімнойу стала мойа сусьіда Федориха Паульучка. Пптайу 
сьі йу, шо вона у мойій колешнп потребуйп, а вона кажи, шо сьі йі 
блуд причьппиу. А мау йа коло себе істик, — иак возьму блуд відга- 

пьатп, то певни, шо уже білше не схочи сьі йій блудити до нові 
колешньі. 

Зап. від Павла Слободяна в Кулачківцнх, Коломийського повіта. 1910 р 
Осип Яворський. 

846. Відьма жабою. 

Відьма нирикндайи сї у жьйбу тай скаче до корови. Якби ї повісиу 
за лапку або упік зидїзом, то би та жінка, шо ї післала, зараз прибігла. 

Зап. в червпи, 1910, від М. Мокрицької із Далешева, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошинський. 

847. Відьма перекидаєть ся в жабу. 

Опирйцї і в жьйбу сі перекнае, піде до чужої стайні молоко відь- 

бирати. Я також раз увйдїв, як жьйба лізла до вашого хліва: а то була 
опйрйцї, така кобіта. Я бив, бив, а вона сї притаййта, — але я знав: 

бив, бив далі, а вона потому скакала повпж мене, аха! а мявчьнла так, 

гн коли котй. Казати мама, аби і було зьзїмати, і ніжками за бантйви1) 

привйпзати, то би сї була просйта. 

Відьма то лише на границю ходиг, а опирицї молоко відобирає. 

*) Дручки поперечні, що в горі сполучують крокви. 
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На сьвітого Івана досьвіта ходит опирицї і збирає до скіппьи росу 
туда, куда корови йдут і по фосах. 

На сьвітого Івана у літі ночуют в стайнп і стережут коров перед 
відьмами; кажут, що треба три рази косов махнути понад корови, то уже 
опирицї не має права. Опирицї таки ходит по смерти. Мама таки ходили 
по смерти. Сестра колисала в ночи дитину, а вони прийшли відовергли 
руку, тей самп колисали. 

Зап. у Ходовичах Ф. Колесса. 

848. Німка — відьма. 

То їдна Нїмчиха продала корову рускій жінці. На саме Юрє Нїм- 

чиха обернула сї в жєбу і прискакала до тої хлопки тай скаче по земли, 

посеред хати. Але жінка каже до чоловіка: Що то, каже, є, що ніколи 
в нас жєби не було, аш тепер на врочисте сьвєто. Каже жінка: Возьмім, 

піймім ї і порізати ї так на кусьнї. — Тай взєли, тай порізали крижі, 
тай ніс. 

Тай тої Нїмчихи не видко було дві недїли на сьвітї. Аж у дві не- 

дїлп війшла покалічена, ніс і крижі. І потому вна вже казала, що то він 
ї зробив. І казала, щоби не голосив нікому, що вна то знає. 

Зап. в Удичнім, Дрогоб. повіта, в липні 1906 р. від Андруха Савки В. Ле- 
винський. 

849. Відьма кіткою. 

Одного разу ішоу Господар до свої стайні і коло корови увйдїу 
кітку; бтжеж узьйу і і за губу привйизау до слупа і лишйу і привіійзану 
і пішоу спати. Рано приходит до свої стайні, а то жінкз, йиго кума. 

Кае: „Е, то ви кумо?“ — „Е, та пустїт мі, куме, бо я так цілу ніч 
терню, щом мало не згинула, а уже білше того не зрббю, абйм прийшла*. 

— І він взьи^ і пустйу і — подарувау. 

Зап. в липни. 1910, від Антона Трачука із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
хотинський. 

850. Як відьма перекинула ся в кота. 

То ніби так було: Мої тато вже знали, що відьми мают ходити, 

тай засіли за борону. І нема що, щось дверми рипнуло, дивлєт сї, прий¬ 

шла кобіта до хліба. Але же вони ще нічого сї не кивали до неї, іно 
дивили сї, де вона піде — і пішла до корови і зачила ніби дояти корову. 

Як вони єї зловили, а вона перекинула сї в кота. 

Вони потому того кота внесли до хати, і поти в хатї били, поки 
внов сї в кобіту не перекинув. І потому вачила сі просити в них. Каже: 

Я тому не винна, що моя душа пішла, а мій толуб дома лежит. — І ка- 
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же: ІІустїт мене, а будете мати цілий рік молоко. (Але що з того мо¬ 

лока, таке, як вода, нїц не було сметани). 

Зап. від Івана 'Гатчина в Іваеівцях, Жидачівського иов., Н. Левицька. 

851. Відьма у виді пса. 

У нашім селі пирикйнула сї відьма псом тай пішла до корови. 
А той ґазда узйгіу коромисло тай ї ударну — то була с третої хати — 

тай уна до трох день умерла. 

Зап. І. Волошинськиії в липни, 1911. від Мих. Олексана з Черновець, 

852. Зловлена відьма у виді пса. 

Йиден раз вйред Іваном увійшбу чоловік до стайні у Михалчи — 

Василь Зилїнпкий. Уходит до стайні в оаіуночи у дванацьитї годині, 

тай дйвит сї, жи сидйг пес коло корови. А взьиу, того нса вужйском 
злапау і зйизау, тогдй увіу до хати і зачьйу йиго бйти. Зачьйу ййго 
бити, аж добйу сї — на відлїу бву йпго. Биу тілько, аж дбкіу сї не 

стала с пса жінка. Тогдй зачьйла вопа йиго просйта — спізнау її', шо 
то йиго сусіда — щобй нікому нїчб ви казау. Дала ниву нйить рйаьских 

і направила йому корову, що та корова давала йиму дванацїть літер 
молока і більше йпму корбу уже не псувала. 

Зап. в липни, 1910, від Тинка Воробця із Далешева, пов. Городенка. І. Во- 
лошинський. 

853. Відьма перевидасть ся у свиню і пса. 

У пас таке трафило сї. Отой Николай небіщик він дуже на єдеу 
мав око, на чирівницю. А вни сї пильнували. Іде якас така свиаиско. 

Іонет ї. Далі' переверла сї впа псом. Вни йдут за ним, та як го йімили, 

як взєли бити, так били, що пес не міг встати. 

Другий день треба йти до Івана нодивити сї, що єго жінка робит. 

Ага, та лежит на нечи! — Що тобі є? — Слаба! — Від чого, не по¬ 

вість. Ту така енна, жн ве може си раду дати. Аа, тоти сн погадали: 

то ти була! То ти людьом хосен відбирала?! 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. повіта, в липні, 1906 р. від Кабака В. Ле- 
випський. 

854. Відьма утікає собакою. 

Була в селі така дуже стара баба Варвара, всі казали, що вона 
відьма. Оце було так: їдна жінка сховала собі за пазуху сир і хтїла 
знати, котра відьма видоїла у неї корову. На Всїнощнц аа Великдень 
пішла вона до церкви. Варвара зобачила у неї сир за пазухою тай ви¬ 

драла у неї його ізза пазухи, бо боялась, що та її у церкві пізнає між 
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другими відьмами з відрами та дійницями. Но та жінка пізнала її. Вар¬ 

вара обернулась собакою і утїкла. 

Зі збірки Д. ІЦербаківського. 

855. Собака на хрестинах. 

У їлної молодиці були хрпстини і она попросила нашу служанку 
ва куму. Як всі вже прийшли тай забули зачинити двері, а в сіни вбігла 
чорна собака і як її не вигнали, она не вибігла з хати. Тоді' ідея чо¬ 

ловік взяв мітлу і погнав ся за нею; аж тоді вона пустила ся на утеки. 

Як раз тоді це було, як наш хлопець і друга служанка вийшли на ву¬ 

лицю подивити ся, що там роби ця на христинах; але вони почули, що 
в селі почали собаки заводити і як раз побачили цю чорну собаку. А той 
хлопець первак, а мужики кажуть, як хлопець первак, то він все бачить. 

От він і каже до служанки: „Ой втікай, втікай, а то буде зле“. — А як 
війшла вже в кухню, то й віп каже: Оце чорна собака була відьма і она 
перескочила через рів і паркан і тілько за нею зисвистало і зашуміло, 

а наші собаки так і погнали ся за нею в садок. 

Умань, Київ. їуб. Зі збірки Д. ІЦербаківського. 

856. Чарівниця хортом. 

Але рас мауг ґазда дві корові; а була сусіда опирицьи, що відби¬ 

рала молоко. Той взьиу, вробиу собі осикову борону. На осикову і зла¬ 

пає. Дивит сьи, лізе хорт через пліт — тай під корову тай цорк, цорк, 

ссе, як тельи. А він освковоу бороноу тай імпу. Ввіу він до хати, взьиу, 

завйизау до мішка. Оббив. Ей, каже, ґаздо, даруй ми житьи, цілий рік 
будеш мати молока, шо не будеш мау де дівати. — І мау тілько; але 
в рімний рік не мау вже! 

Зап. у Костїльпияал, Бучацького пов., від Гриця Кузя М. Напій. 

857. Відьма йде за возом. 

Як їхали тьотка, а ми їздили в Юрків на свадьбу, так за тьоткою 
відьма собакою рябою вказалась, іде і йде: кусать ни кусає і ви одстає, 
та хто зна, де й ділась. 

Борисовська вол., Валуй, пов., Вороніж. їуб. 

858. Відьма з ведром. 

Один вечер вншов я полюбовать куплиний дуб, которий уже пия¬ 

тики пиляли, осмотрів етот дуб і доски і пішов іще подиви ця на пиньок, 

которий гож на ковадло. Толко доходю до пинка, как слишу шум і потом 
смотрю, как лїзнть руда собака чириз ограду ів відром і бряжчить (і даже 
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відро своїми очами бачив!) і іде до коров. Я бачу, шо це відьма і гук¬ 

нув па собаку. Келки він до неї, а вона навтікача чирнз ограду та так 
брязнула відром. І іще почули люди, сталв кричать, хотіли упоймать, 
но вона с шумом удалила ся, що із виду пропала. 

Ворисовська вол., Валуй, пов., Вороніж, губ. 

859. Стидлива відьма. 

То в літі було, в нучи; стояла худоба в стабпи і зайшов такий 
виликий красий пес мпжи худобу і вийшов ґусподар ду стайні і злапов 
того пса і втьив му в обох пиредних пугах пазурі і вуха му обтьив. 

А то йиго була сусіда. І прийшов до тої сусіди, а вуна лижит па пйицу 
і він сьи питайи, що і такого — а завйнпна була. Він сьи пптайи: Шо 
вам такого, шо ви хорі ? — А вона кажи: Я рубала патики, втьилам си 
пальці. — І встилала сьи вийти мижи люди; три тижні лижила і зро¬ 

била си так, жи вмерла зі встиду. 

Зап. у падолисті, 1904 р., в Вороцові, Городсцького пов. від Гнатка Мороза 
Ів. Савицький. 

860. Вітиха — відьма. 

Раз так було. Ішли парубки с коршмп. а попапивані були. Перей¬ 

шла їх корова. А то була вітова жінка. Вна сї перемітувала або конем, 

або свинев, або псом, або коровов. Але парубки мали добрі копачі. А 

тота сї корова добре забочила до ппх. Як узєли тай поламали і роги. 

А та прийшла до хати тай лєгла. Віт собі: Шо тобі? — А па другий 
девь віт питає: Котрі ті били? — А жінка сказала. Віт до коршми та 

до них: А на що ви мені жінку били? — А вни кажут: Ні, ми її не 
били. — Що він зробив, подав до міста. І вни так прпсїгали: Виділи 
ми якусь корову, а вна хотіла нас колоти, а ми були троха напиті і ко¬ 

рову відбили. І так сї справа розвязала. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. повіта в липні, 1906 р., від Бабака В. Ле- 
винський. 

861. Відьма шкодить куром. 

Відьма іде у ночй, тай кобй дістала с курйй пірьи, тай куркй не 
будут сї нести у гнізді — підут по бурьивах — попсуй. 

Зап. в липни, 1910, від Якима Воробця із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошипський. 

862. Відьма бере слід корови. 

Вуйна Ильчйха росповідали, що як женут корову, а відьма стоїт 
на лісці, тай вітпровадит їх очйма аж до цвйнтара, а вітак лиш озме 
сліду тай... І молока ніколи пе було. 

Зап. в жовтви, 1910, від Анви Павуж із Далешева, пов. Городенна, Ів. Во- 
лошинськвй. 
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863. Відьма краде капустяні висадки. 

Одного разу стеріг я відьми з другим сусідом, а то за вісатки 
капустїнї, щоби не зірваїа — за наеїньи капусти. І сиділи ми до опіу- 

ночи і нїкбгом не виділи. Так по опіуночи уздрілим копі у другім кіицй 
у городі, а то у трауцї. Тож ми побігли за кіньми, щоби трауку не 
з їли, тож єдєн біг з одного боку, а другий з другого. Ми опинйли сї 
сйрид горбда і коні щезли, не знати де і що... Вертаємо назад, дйвимо 
сї на вісатки, а то уже нозрйвано. 

Зап. в вересни. 1910, від Митра Ласїйчука із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 

864. Відьма посилає жабу до попа. 

Іак було, жи жьйба йшла спати д’ ксьбндзови на лушко і так, кае, 
тут па нодвірю робйу такий чоловік і радьи сї ксьоиц, шо би с тоу жьй- 

боу зробйти. І той чоловік каже: „Зарас та жінка буде". — Шос він 

поворожйу ї, і зараз та жінка у ті хвйш нрихбдит. Прпхбдит молока, 

потому зпоу нриходит решета — шос позйіити, бо ї пече... Незабауки 
зеоУ вже летйг гола тай кричйг; „Змй.іуйте сї“ — до ксьондза. А 
ксьондз кажут: „Прощьйю тобі твої гріхи, жибис білше на нікого то не 
насилала"... 

Зап. в вересни, 1910, від Варвари Богонїс із Колінок, пов. Городенка, І. Во- 
лошинськиґі. 

865. Відьма посилає дві жаби. 

Я ту знаю таку жінку, що говбрьп, що вона відбирає молоко від 
короу. Але нараз до неї йде дві жьпои, такі великі, як ббханец. А вона 
тогдй ті жьйби лбвит і шйє с сирого полотна таку торбинку і кидає до 
тої торбинки і вішіє тоту торбинку ват каглоу, де сї иалйт — у дим. 

Наколй вона у диму потримала так може з чверть години, прибігає жінка, 
котра ї кума рідна і говбрит до неї: „Кумко, пустїг їх, не нечіт. Я вам 
молоко то зверну, шоа вам забрала і бі іше па ваше нодвірьи ни наверну. 

Зап. в цвітяи, 1111 р., від Н. Блошки із Колїпов. пов. Городенка Ів. Во- 
лошинський. 

866. Опирі помагають відьмі. 

І ієн чоловік хокіу зловйти відьму коло зїіьи, аби ни урвата. Віп 
сидйт, вараз дйзит сї, а егб цїлйй город кбнвй — пасуг трауку. А він 

пішбу тоїй кбнї заговйти, а відьма прийшла тай то зїльи зірвала. То ни 
були кбнї, али то були опирі. їднакож він не вйіїу, як вона то зхльн 
зірваїа. 

Зап. в жовгни, 1910, від Андрія Марунчика із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 
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867. Як відьма сама прийшла до хати. 

Я був на Веньґрах на кватири. Там мені добре було. Був у ґаз¬ 

дині'. Вна мені' казала: Своє не дам, чуже не хочу. — Відобрала від, 

неї якась молоко. Я прийшов з зидирки, а вна каже: Не будем нині 

молока оити. — Питаю: Чому ? — Бо взєла! За три дни будемо пити. 

Тай так ги в полуднє тонит ґаздині. Налєла вна молока с кварту, 

аби сі гріло. Гріє сі тою молоко тай нема нїц. Нема, нема, нарешті бі- 

жит якас. А вна сі обернула до печи плечима та плечі гріє. Та якас 
прийшла до огню га все тре під груди. Тай говорит но мадярски до неї, 
лиш троха і розумів. А ґаздиня їй каже: Було мене пе зачіпати. — А та 
побігла гет. Нема, нема ї, — біжит другий раз. Так кричит на ділу 
хату: Иустп мене, бо згину. — А ґаздиня відтєгла молоко з печі і пе 
знаю, де поділа. А та зараз перестала себе терти по грудьох. Вже ї пе 
пекло. І молоко назад вернуло сї. Я сі її спитав, аби мені вдовіла, аби 
я тою знав, якби до мене прийшла до дозу яка. А вна не новіла, тілько 
сказала: Без гріху не можна. 

Зап. в Уличвім, Дрогоб. повіта, в липни, 1906 р., від ілька Хоаька В. Ле- 
винський. 

868. Відьма на броді. 

Щем хлопцьом був. Чотирнацїть років ми було. Тато мій ґаздовав, 

не я. Я вів коні на ніч, ги би завтра на Юрє. Тай веду горі водов. 

Але коні теньґі були, фуркотєт, не хотєт йти. Я потис кіньми, а коні 
зачєлп бічи горі водов. А па воді ци кобіта якас махала чимос по воді', 
на броді'. Як мі ввпдїла, втїкла від мене гет. Не знаю, хто то був. Та 
потому в тата було шгири корови. То молока було цуд-цуд тьма. А на¬ 

рік і молоко згибло і корови в рік згибли. Тою молоко, що вна собі 
хотіла, прийшло до мене. 

Зап. в Уличпіи, Дрогоб. повіта, в липни, 1906 р., від Ілька Хонька В. Ле- 
ВИНСЬКИЙ. 

869. Молоко з воловодів. 

Досит мій сусїд казав такої: Каже, стояв я на кватири. Коров не 
виджу нїґде, а молока кілько богато, що внесе кодовку за кождий раз. 
Тай потому мене кортіло поднвити сї па ти корови, що так богато мо¬ 

лока дают. Вна пішла ід коровам. А я, каже, днвю сї, як буде дойтя. 

А вна ь’ідставила коновку, через бальок перевісила два воловоди тай, 
каже, с тих воловодів молоко так тече. То с штирьох воловодів доєла 
мололо в коновку. А все, каже, як до£ла, то казала: Сьтїй, маленька, 

сьтїй ! — А то не було лиш воловоди. Ай, каже, не їв я то молоко потому. 

Зап. в Улипнім, Дрогоб. повіга, в липні 1906 р. від Митра Кушніра В. Лс- 
винський. 
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870. Молоко в уздечках. 

Та биу йиден ґазда, а мау жінку чарівницю. І мау корову, жи мала 

богато молока. Прийшло на Юрьа. І так вона сьа готовит; взьала ско- 

пец і цїдилце і пішла по луках рано. І все цїдильцьом згортат росу 
і повідат: „Беру, пожиток, а не вшиток”. — А Жид Абранко пас коні 
там, увд'ечками згортат росу і мовит: А на вшиток. — І привіу коні 
доміу, а молоко цьапкало з вуздечок дорогоу. А Юрьа било в неділю. 

Повісиу Жид уздечки на сьцїну і так сьа устрашиу, бо молоко цьапкало. 

І він підставив бочку. ІІак люди вийшли з церкви і зайшли там до тої 
коршми. І питают: Шо то йи, Абрум, жи ми ни маєм молока, хоць в нас 
йи штири корови, а тобі воброти1) тілько дают. Що то за божьа година? 

— І йиго обернули за чаріуницю. Повіли му, жи го будут судити. І він 
вповіу за ту бабу. І пішли по ню радні, хотіли судити, жи вона з них 

жиє. І вона людий перепросила і мали зноу молоко. І юш. 

Зап. у Бандрові, Ліського пов. від В. Грицунди М. Капій. 

871. Молоко з обрутєнки. 

Йиден ваймит зібрау коні, займйу пасти на ніч. Али вігнау він 
уже на пасовиско, спутау, обрутїнкй поздоймау тай іде до дому. Дйвиг 
сі, ідут якіс дві бабй тай фустками махают по збіжу по росі. І луг вовй 
тай збирают тоту росу фустками. Али він дйвит сі, шо вонй робйи тай 

бире тай собі оброкинками ьйгайи по росі. ІІрийшбу він уже до дому, 

заніс тотй обротєнкй до стайні', поклау у стайни на клйиок; рано віхо- 

дит ґазда, а то уже ціле мочуло зробйло сі у стайни з молока, а з обро- 

кивок фурт цуркотйт так, якби с кпрнйцї вода йшла. Уходит ґазда до 
хати тай кае ваймитови: „Шо то йи, шо з обрукинбк молоко біжйт?“ — 

А ваймит каже: „Я“ — каже — ивйґіу, шо наші сусіда і друга брали 
тай росу збивали фустками, а я* — каже — „собі”... — Али ппззагодї 
сусіда прийшла позйчити макітри тай пішла до стайні. Ґазда вітак ві- 

ходит, а то уже по молоці — уже оброкинкй сухі. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького ів Даіешева, пов. Городенка, І. Во- 
•іошипський. 

872. Ніж у терлици. 
і « 

Відьми відбирают молоко, єк котра від того. Раз зачьили си жінки 
дивити, нема молока їх коровок. Шо се таке? Додумали си тай зібрало си 

скільки, йдут до тої відьми, а она сидит під терлецев. Застромила ніж 
у терлицу тай доїт, а молока повен цебер. 

]) Уздечки. 
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Шоби пізнати масло, шо відьма робила, то вергти трішки на воду. 
Єк масло чисте від ґаздині, то риба приплине тай буде їсти, а єк від 
відьми, то всека нехар до такого масла йде. 

Зап. від Анни ЖеГалюк 1902 р., в Космачи, Косів. пов. Клим. Лисинецька. 

873. Молоко з сохи. 

Відьма куда іде, то їде на терлици. Єк їде, то каже до терлиці: 

„Рубай, не дотинай; рубай, не дотинай". Говори це так доуто, доки їде. 

Відьма відбирає чужі корові молоко і дає свої сосі (соха). Єк відьма дее 
піде, а її чоловік схочі молока, то озме сокиру тай бо^хне неу у соху 

девїть раз. Тогди а сохи поцюркотит молоко, а єк уже доста, то коутне 
вістрєм раз у соху і молоко перестане іти. 

Так само робит опирь і опирева жінка, єк єго нема дома, а схочі 
молока. 

Зап. Ос. Михайлецький в Тростяпци, Снятинського пов. від Дмитра Павлюка. 

874. З кождої хижки по пів лижки. 

Ту баба йедна продавала масло. ІІриїхау до неї з міста купець 
купувати масло. ІІІе не мала готового тай новідат: Льасьти си спати, 

я за той чьас масло зроблю. — Він лїг спати, али пп заспау, дивву сьи, 
як вона тото масло буде робити. Тей як вона пішла, шось мала на грья- 

дьох і вергла в боденку і зробила масло і пішла на воду. А він слухау, 

як вона бесідувала, як робила: „З кождої хижки не беру нич, но піу 
лижки". — А він взьау, пішоу, потому то з грьяди зньа^ і пішоу доміу; 

каже до баби нальатп молока в боденку. Він уложиу кусник тих чаріу 
тей верг у боденку і каже: І я с кождої хижки не беру хобай по піу 
лижки. Як сьа молоко зачьало льати до хати, ледви втік. 

Зап. в Бандрові, Лїськото пов , від І. Федени-Гелетчака М. Капій. 

875. Відьма поперед кіньми. 

Бачив я падлюку, ту відьму, свинею то що. Минї шос ни даєць ця 
вона на глава. Ідимо ми коло Лукіянкового двора, а попиред наших ко- 

ний іде ка зна шо. А ІІетька й каже: „Тату, шо то?" — Я зараз вила 
вихватив, туди сюди, нічого ни видно. Так воно й подалось у гору. 

Борисов. волость, Валуй, пов., Вороній. Туб. 

876. Відьма водить чоловіка. 

Ишбу чоловік з міста в буу на Нїмчіщи1); йде конем тай вин виття 
вздріу из Нїмчіщьи, як відьма ходила тай сказау: „Абес прийшла рано. 

Висока гора між Вижвицею і Ростоками. 



дай тобі берда та нйгий1). — А уна як зачьйла го водйті, то ділу ніч 
го водйла тай так оббйу си ноги... щіїльи, що вин водну коньй — так 
го водйла, аж доки кури заніяли. А витак вона му рано сказала: „Абес 
знау, кого так мудруваті!“ 

Зап. в серпня, 1911, від Онуфрія Яківюка з Товарнпцї, пов. Вижницн, І. Во- 
■іошинський. 

877. Як відьма щезла. 

Шов я раз про їдну суботу, там сьи дівки заплітали; я мислив, 

жи то дівка, а то чьирівницї була. Ну, й хтїв ям і злапати, ио тей ни 
міг: втїкла па то своє нодвіри, десь ту во нпдалеко сусіди і щезла 
і пропала. Шем і вдарив налицив, втїкла, аж тріщит. 

Зап. у падолисті, 1905 р. в Вороцові, Городецького пов., від Івана Штойка 
Іван Савицький. 

878. Відьма сопе. 

Вів ІІитро поїть лошадь до ставка, так часів в одипадять. Став 
чириз рів пнриводить, лошадь як захропить, як захропить та на-днбошки 
Він її диржать диржать, а вона ще білш. „Я дивлюсь, каа’, шо воно 

таке: собака ни собака, сидить і соие“. Стрільнув би з ливольвира, та 
бої ця, яґби білш коня ни злякать. Давай він „Живий в полощі“ читать. 
Вон > все таки стоїть, а лошадї нияк ни пиритяне. Тоді він давай на 
сторожа кричать: „Вири, Санька, коляку та побілше та йди сюди!“ — 

Той нрпходнть, походили-походили, нічого не найшли. Росказують бабі 
Мархві і питають її: „А шо Тотиха пи відьма?* — „Та то вона, стерва. 

То вона три годи ходила гороху рвать, а ти її ни дав — ото вона тибе 
й полякала та Питра“. 

Борисовська вол., Валуй, пов., Вороніж. Туб. 

879. Як молодиця ходила відьмувати. 

Жили ми на хуторі; у нас ніч завалилась. Ог ми договорили гон¬ 

чаря пирикидать ніч, дали задатку руб, а він порядив ся другому ро¬ 

бить, тай каже: „Ви нирибудити так, ноживпте де небуть, а в його 
сімейство вилике, так я йому зліплю носкоріш*. — От і пішов мін дід, 

попросивсь до ’дниї женщини, а міні, Боже, пи хотілось нириходпть, та 
вже ніде дїваця. От ми затіяли вже у місті' борщ варить та кашу — моє 
пшоно. Вона унисла молоко на кашу: кашу варить молошву. Як глянула 
я на те молоко, так, Боже! якесь воно таке красне та чудне, шо міні' 

аж хто зна як стало. Посідали ми обідать, попоїла я борщу, а каші вже 

й ни їла. Як іздумаю, хто зна й як зробиця міні, аж поверни дя все 

До ткацького варстату, 
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в сиредпнї. От дождали вечпра, вона оставля нас ночувать. Ну, оть я 
лягла на лаві крий стола. От і лижу, наче сплю. От воно встало й гук¬ 

нуло мине. Я лижу, ни озиваюсь. Ось вова скинула юпку, роспатлала 
волося й пішла с хати. Я тоді вже лижу, сама ни своя. Нп скоро вже 

входе в хату вона та до мене, а в мене все так і потерпло. Та тоді: 

„Ти спит?“ а я опять не озвалась. Ось она тоді од мене та до полу, 

наділа юпку, завязала голову та й лягла спать. Це вона ходила відь¬ 

мувать. 

Борисовська вол., Валуй, пов. Вороніж. Туб. 

880. Пси роздирають корову відьми. 

Я був в Перемінили на цьвіченю. А був фірер з за Турки. І го¬ 

ворив о тім, каже, жи я був трп роки з другим фірером. І смо, каже, 

були на забаві. Взєлп смо арляміш. І я сї, каже, напив дуже, а він не 
був дуже пяний. І смо, каже, пішли оба відтам на спацер. Ідемо па спа- 

цер горі вигоном, куди худоба йде. Отже-ж, каже, йдемо вигоном, а я 
зачєв співати. Аш віп каже до мене: Тихо, тихо, щось ту зараз буде. 

Іде черіввпцї, — Став я. Кажу тихо: І рахує по кілю. І повідає все: 

Із усіх сіл сім кісьлїв. — Иш той фірер став говорити й каже: Із усіх 
сіл сім псів. — Отже-ж каже, я сї взєв його питати, що то буде. — 

А він мнї взєв казати: Ввпдиш, каж^, аж прийдем до неї. — Иш прийшли 
до неї, до хати чирівннцї. А там навколо хати псів, жп ніхто не видів, 
кілько. Прийшла вона і не пустєт і до стайні йти. І мусїла випустити 
ту корову с стайні. І тотп пси тілько по разу взєли корову, рознесли 
і пішли. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. пов., в липні, 1906 р. від Федя Трача В. .Іе- 
ВЕПСЬКИЙ. 

881. Корова рикає по смерти відьми. 

Стрййна мала вужі тай тельй, як продаст, то вуж сце; а молоко, 

як зачне бувало доїти, то так гуркотйт, як у хмарі перевертає сї. Вітак, 
як оиа вмерла, то корова так рикала, що трохи двері не поломила. 

І вітак у той чьис мусїли продати. 

Зап. в жовтня, 1910, від Анни Павук іе Далешева, пов. Городенна, Ів. Во' 
лошипський. 

882. Відьма побита на смерть. 

Я чуу, шо Гаврйлиха була відьмоу, тай як зайшла до вуйкової 
корови, тай вуйко як ймйли, як вабили ґральмй, тай у гріб пішла. 

Зап. в жовтня, 1910, від Ник. Курчака іа Далешева, пов. Городенка, Ів. В»- 
лошинський. 



126 

883. Як чоловік зловив відьму. 

Одййн чьоловік, ґазда маючій, кажут, шьо іїиму піна на молоці' ни 
стає, а там одна, шьо одну майи корову, то раз на тиждень посит масло 

і молоко. Тай кажут, шьо ймиу буу ї; то уна така гий дймало, лиш по 
шйю тай голова тай сьвїтнт, гий лушпицьи, а вітак гий знидіє, порпайи 

сі і зноу звикайи. Я чюу, шо вин узьйу шоз сорок баньок ци шьо, аби 
нп сказау — зацй.ькали. Йи відьмй до усьйкого, до кукурузїу і збіжьи. 

Зап. Ів. Воюшвнеьвий в серпня, 1911 р., від І. ІІалинюка із Ростів, пов. 
Винниця. 

884. Як мужик ловив відьму. 

Чириз три хати од Іванихи Чиридннкової жив дїд Лиміш. Він ча¬ 

сто випивав і як бувало напєть ся, то все відьом лаяв. Він нираз хва¬ 

став ся, шо зна вспх відьом і шо він може хоч де її пізнать і поймать. 
Унадилась до його, ходить, доїть корову відьма. Він замітив, яка саме 
його навіща. Ішов пяний з кабака, остановив ся на супроти відьминої 
хати і почав її лаять: Ти, сукина доч, мою корову подоїла, я тебе бісову 

дочку запопаду! Ах ти чортова душа! Як пошиє, бувало, її лаять, так 
всякими словами її тисячує. А вона іще далеко більше на його розсер¬ 

дить ся і нарошне на зло йому що ночі ходе доїть його корову. А він 
бач думав, шо він її наляка тим, шо нахваляїть ся її запопасти. А вона 
добре знала, шо він ви відьмак і пїчого ни зна, а тїко первий син у 
матирі так, шо на жаль їй, вона ни могла його поколошкать, а сама його 
нп дуже боялась. Він коли бував пяний так постоянно проходячи мимо 
відьминої хати лаяв її, на чім світ стоїть. А вона і ухом нп вила, на 
зло доїла його корову. 

Дїд Лиміш, шоб звірить ся, шо пминно вона доє його корову, дож¬ 

давши ночі взяв борону, пирикинув її у верх зубками і лїг сам під неї. 
Так як опівночі, дивить ся, іде женщина тиличкою, в одні сорочці, 

роспатлана, в руці цеберку весе. ІІромчалась мимо його в загороду 
і шось забормотала. Лиміш добре узнав, шо це та сама, яку він часто 
лаяв. Хотів було підхватить ся, погнать ся за нею, та ни міг ворохнуть 
ся, все равно, як звязаеий лижав. Так все баче і все добре зна, а під¬ 

нять ся ни може. Відьма видоїла корову і подалась упєть мимо тиї бо¬ 

рони. Лиміш аж зубами заскрипів та ви/міг підхватить ся. Лижав він 
під бороною до тих пір, поки аж півні закричали. Вилїв з під боропи, 

подивив ся тїко у ту сторону, куди вона побігла, матюкнувсь, разів два 
плюнув і пішов у хату спать. Після того він став зорить за кожним 
слідом, куди вона піде, шоб підсісти па дорозі' вичирком та дать їй на- 
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яяти, як чужих коров доїть. Вояа хитра бісова після того боялась в ним 
зустрічать ся на самоті. 

Зап. від Гальки Чиридиикової, с. Шибекиао, Вілгородського повіта, П. Та- 
расевський. 

885. Син викуплює зловлену маму-відьму. 

Раз зловиш відьму в портинйцї тай яусїу син іти тай запдатйу 
дисьйгку тай пустйу. (Тіло лежйг живе биз душі, бо душьй летйт у 
мішюлї). 

Зап. Ів. Волошинський в серпни, 1911 р., від Івана Ламка з Ростік, пов. 
Вяжвиця. 

886. Як наймит побив ґаздиню. 

Буу ґазда і ґаздиньа і шали слугу. А та ґаздиньа була чаріуницьа. 

І тот слуга все ходиу на вечірка, так ніби як я. Тай вона мовила все : 

Не йди, бо сьи перепудиш колись чогось. — Але він ходиу. Але рас 
вона сьи зробила котом, то псом і зачила сьи на нього кидати. Той як 
прпекочиу до плота, як вирвау кола, імиу бити — так збиу, жи ледво 

доміу прийшла. Не йшла більше нужьати, потому якпсь час полежала 
і вмерла. 

Зап. у Бандрові, Лїського пов., від Івана Федини М. Капій. 

887. Чарівниця відбирає молоко. 

Такий буу йиден хлоп — пішоу на Юри — чось му корова ни 
хтіла молока давати. Він сьп радиу жіпки, а та му радила піти до хліва: 

Стань собі за дверми і шось буде йшло до корови. — Він собі стау за 
дверми, а в почп прийшла опприцє і дояла корову. Вів зараз і злапау 
тай зачиу бптп. Вона сьи перекидала то псом, то котом, нарештьі сьи 
перекинула ситом. Доти биу, доти бну, доки сьи не перекинула бабоу. 

Каже: То ви, кумо, такі нині збитки робите? Я вас зараз заскаржу. 

А вона йиму казала: Нїц нікому пе повідай, всьо будети мати. Тогди 
поки корову мау, то все молока мау доуно. 

Зап. у Подусїіьнї, Перемишлян. пов. від А. Демяовича М. Капій. 

888. Ніж у серци відьми. 

Йиден чоловік йшоу до дому тай поступну до коршмп. Дайти ми 
молока. — Я би дала молока, али то таке звурджене. — ІНо питаєте, 

дайте. — Поставила то молоко, той виймиу ніж, запхау шторцом, біжать 

відьма. Али вертить сьи, упхау і в серце ніж. Чоловічи, шо робиш? — 

Шо робю ? Абис більше не робила нікому. Нїґди, поки жити буду, не 
збавлю. 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов. від Яци Кузя М. Капій. 
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889. Відьма, пробита ґральми. 

На Юрі йпдеп чоловік пішоу в почи стеречи корову. І якас тітка 
прийшла до корови; віп сі пусту рас з ґратьяп, другий, третий, пробпу 
і ґральми. І більше як з місьиць була слаба. А то була ґаздиньп єго, 
Сахарка Заверухп жіпка. 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов., від Проця Трачука М. Напій. 

890. Як відьма випрошувала ся. 

Прийшли тато з села трохи забавні, тай пішли парубка будити, 
щоби коні вигнав. Прийшли на обору, щось дверми рипнуло; прийшли 

вони до стайні, чуют, щось сі худоба стлумила; прпходєт до корови, 

коло корови кобіта. А вони собі гадали, що то котра дівка домашпа, 
клпчут вони: Наська! — А вона сі не обзиває. Кличут: Хто ту є? — 

Ні'ц. Вони тогди зловили єї за плече, а вопа стала сі виривати і не 
обзиває сі. Вони тогди мало иисьлячи — лап за волосе, і злапали, ви¬ 

били, вибили, вибили, і питают: Що ти тут робиш? — І знов бют; а вона 
зачила сі просити і каже: Дайіе мені спокій, а будете мати молока, 
кілько схочете. 

Зап. від Сени Кукуяна в Іванівцях, Жщачівського пов., Н. іґевицька. 

891. Як парубок напудив ся відьми. 

Буу у нашого Илька наймит, отсей Василь Хорт, — ще тоглй моя 
жінка була дїучиноу — тай він казау тому Васплеви, аби гнау коні на 
ніч у вовее, а він не хотїу гнати, алп взьву, пішоу у жблуб, тай льиг. 

То діяло сі на сьвййто якеє, цц на Петра... — на Петра. Тай він льиг 
собі там у жолоб, тай лежьпу, що сховау сі у жолоб від Илька. Але дес 
саме в опіуночи дйвит сі, а у жолобі йи дьиркй, тай він дйвпт сї, а 

відьма йде, тай несе сьвічку у руках так, гпп куделю... Тай він як 
і вздріу... бо вона стала на порозі, а вона йшла до корови, а корови 
там не було — корова сі тогдй уноложйла, тай і перебрали до маґазйну, 

а вона гадала, що корова у стайнп, — а віп як і уздріу, тай сї ульйк, 

бо вона простоволоса тай гола, напудпу сї, тай тогдй слабувау через 
дві недїли, — що сї буу ольйк, — напудпу сї буу дужи. 

Зап. в вересни, 1910, від І. Яблунчика з Репужинець, пов. Городенка, І. Во- 
■іошинський. 

892. Сват бє сваху відьму. 

Рас Тимко Зубрей пибіщик росказувау: Раз надійшбу він с коршми, 

але дйвит сї, шос сї сховало у тернь» під пліт. А він до неї, тай усе 
иалицеу, палицеу, а вона була гола (добре палицьи приставала, вам. 

жінки). Але вона вітак уже доки терпіла, то терпіла, а вітак каже: 
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„Свату Тймку, та то я, сваха твоя, не бвй мене". — „А ;ікже ти сваха, 
то чож ти ходиш гола по почп— „А я тушу ходити, бо я є призна¬ 

чена так ходити, бо я єст відьма0. — Тай вітак він ї пустпу, иабйу 
добре й пустгіу (аж докіу сі' не признала, доти бпу, ув. жінки). Тай аж 

потім знати люди, шо вона відьма. Бо він вже ни одибму вітак роска- 

зувау, яка то була річ. 

Зап. Ів. Волошинськиіі в падолисті, 1910, від М. Писааюка з Далешева. пов. 
1’ородепка. 

893. Кума відьма. 

Оце годів тому двадцять у мене була дуже гарна корова, давала 
молока відер з двоє. Но якогось вечіра я побачив, що щось нішло в хлів 
і меиьше молока стало. Ото я раз пішов в хлів, щоб піймати ту нечисту 

силу, взяв ремінчик, свічку і горщик і лїг на сїиї і жду, коли прийде, 

як кажуть люди, відьма. Оце як стало розвиднятись, я побачив ту саму 
нечисту енлу, що приходила той раз. Я взяв ремінчик і закпн\в її на 
шсю, тай так здорово побив, шо ледви до дому зайшла. Коли в день каже 
жівка, шо кума слаба. Я пішов навідать ся і розпитати, від чого вона 
це так занедужала. Коли приходжу, вона до мене. Я тоді догадав ся тай 
кажу її: Ото, кума, було не робити, шоб брати чуже молоко! — Вона 
посла вмерла. Отаке на світі кої ця меж людьми. 

С. Войтовка. Зі збірки Д. Щербаківського. 

894. Як ґазда побив відьму в мішку. 

На Юрія ходї відьми коровам молоко відбирати. Така відьма є зви¬ 

чайно}7 жінкоу, лнш дух у неї відьмппьскпй. Упа лїгає спати, а дух з неї 
віходит, тай ек летнт куда, то віг.тїдає гейби свічка у міхурі. 

Цес Юрко Михайлюк удного року того вечіра перед Юрієм пішоу 
голнтп си до удного ґазди тай там сп засидіу. А він забуу, шьо мау 

свою стайню ухо[оиптн перед відьмами. (Охорона така: бере сп у кушку 
чорного ладану, проскурп, котру роздают на Великдень, лупини з писанок 
тай тим сн обкурює стайню. А потім бере си лайнїка тої таки корови 
тай робпт си ва дверях етапні хрест. До такої стайнї уже відьма пе 
ввіде). Засидіу сп він до упіуночн тай іде відтіу до дому. Приходні до 
стайнї і чує, шьо шссь доїт корову. Корова страх не хочі стояти. По¬ 

ливну сп в н у віконце, а то відьма (такий капшучок, а у пїм світло) 

доїт корову. А він мау такий міх, шьо у пего мож зловити відьму. (На 
такий міх пріде си на перший Свит-вечір основу і ткане і того таки дня 
має сн віткати і ушити). Нагадау собі за міх, побіг борше до комори, 

еінїс тай увішоу несподівано до стайнї. Запер за собоу двері, підложву 

НАТЕГШЛН ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐІЇ. Т. II. 9 
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борте міх тай трутну відьму у него таким зїлєм, котре рве еи иа Юрія 
кождого року до сходу сонця. Трутну, борте завїзау тай далі бити па- 

лицеу. (Палицю утинає си на Юрія до сходу совця). Бву тчу палвцеу, 

бву, аж упріу і уже хотїу віпускати. але нагадау собі, шьо уна би могла 

єго скалічити з злости. Бву, бву та так побиу, шьо уна уже й не віщьила 
у міху і аж тогди віпустиу. На другий день чути, а то удна стара жіика, 
кажут, сночи дуже заслабла. Нагадау він собі, шьо то буу дух відминь- 

ский з тої відьми у єго хаті. Не приходила уже відьма до єго стайні 
відбирати молоко, але й Юрко не забувау свою стайню обкурити. 

Зап. Осип Михаіілецький в Тростяаци, Снятииського пов. від Гаврила Струца. 

895. Як чоловік убив жінку-відьму. 

Минї росказувала одна жінка с Камйинок, що каже, що як вона 
служила у другої жінки, але вона сї віддала була за другого, тай чоло¬ 

вік пішбу у поле сїно громадити, а вона сї лишила з ґаздйнеу, с тоу 
відьмоу. А та жінка-відьма вже зварила вечерю тай каже до неї: „Ходй“, 

— каже, — „Парасю, підем вечеріти0 — а то було протїу (перед, за¬ 

мітка зап.) Юрі, а на Юрі найбільше відьмй воюют — „тай будемо 
льигатп, бо зараз ґазда не прййде с польи“. (В Камінках косять сїно по 
мочарах і помежи корчами на весну, зам. запис.). Тай сілим, каже, тай 
вечерієм картофлї с кваснйм молоком. Але вона мивл каже: ,Берй“, — 

каже, — „Парасю. вечеряй, а я йду па двір, бо шос товарина рикайи0. 

— А я, каже, вжем повечеріла, чекаю, чекаю, аж вже віхбджу на двір, 

тай крйчу: „Ґаздйне, ґаздине0, — а ґаздйнї нема. Аж уже шос за дп- 

сьйгоу хатоу та ґаздйньи, тай несе ґійнйцю з молоком. А ї ґазда йде 
с польи, а уиа 8 далеку пізнала свого чоловіка. Але уже блйще підходит 
чоловік, а вона сї не мала де скрйгп, взьйла, тай сї перекйяула кіткоу. 
Вже сіла на плїг, тай зачьйла няукати, а він уздріу, тай здоймйу граблі 
с нлечйй, тай кігку вздовж грабльйми, тай каже: „Агій на тебе, та чо 
сї дйвиш на меие тай ваукаєш?0 — Тай вже лишйу ту кітку, тай при- 

хбдит до дому, тай питайи наймички, — а вона льигла, нема ґаідйпї, а вона 

льпгла, — питайи сї ґазда: „Де, Парасю, ґаздйньи?0 — А она каже: „А я 
знаю? Дати вечеріти, тай дес війшли с хати, тай нема, тай нема“. — 

Тай він вже до неї говорнт, ате чує, а то хтос іде попід хату, тай так 
заводит... А вій віходиг, тай вйлит, що то йиго жінка. „А тобі що, До¬ 

цю?0 — А вона: „А Бог би тї побиу, якіс мої обрихтувау!“ — А він 
каже: „Ах йой, та колй, а тобі що Бог дау?° — Узьйу ї поза шйю, 

тай ввбдит у хату, а у неї на тварй датком кроу — грабльйми ї при- 

голомшйу... А вона каже: „А тиж не вйдїу сьвіта, як я стояла піт пло¬ 

том?" — А він каже: „Я тебе не вйдїу, я лише кітку вйдїу*. 
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Тай до третої днпви вона умерла, бо ї граблищем розбііу. Тай вітак 
він сї сповідау, тайжазау ксьопдзови: Щом убйу жінку, але вона вині сї 
показала кігка, тай!..“ 

Зап. в вересня, 1910, від Сеньки Варановської в Дадешева, п. Городеика, І. Во- 
лошкнський. 

896. Як син убив матір, відьму. 

Балакають люди, шо в Ганпівці був нп дуже давно такий злучай: 

У ОДПИЇ відьми родив ся первий син з хвостом. Так прямо і родив ся 
з хвостиком. Це бач, кажуть, шо вона нагуляла його з чортом. Бо всі' 

відьми по пятницях і серидах літають иочу па мітлах з чортами гулять. 

І ото бач, яка приживе од чорта дитину, то родить ся хоч і по обрізинї 
чоловіка, а з хвостиком. А бувають такі злу чаї, шо родготь ся зовсім ви 
похожі на чоловіка, всі в ширстї і на чорта похожі. Тих уже ни пуска¬ 

ють на світ, а скоріш убивають і закопують у землю, бо все равно піп 
христить нп стане. 

Спн вирос і був правдивий, пп любив обіжать людей, чужого ні¬ 

коли ни брав. Він все знав, шо мати його відьмує і де вона бува і куди 
літа. Він часто її галдів, шоб вона все де бросила. Відьма за це його 
ни злюбила, слов його і слухать нп хотіла. Часто його гризла і ні за се, 

пі за те па його сердилась; досадувала, шо син зпа про її продїлки. 

Сип був хоч і з хвостиком і все знав лучче всякої відьми, а сам страшно 
віїьом пи любив і ніколи нікому нп робив зла, одним словом поганими 

ділами він нп занімав ся. Він був лучче всякого обноковенпого чоловіка 

Раз якось мати на його розсердилась і качалкою торохнула його 
разів три добре таки, Син сей раз пиритерпів, ни став її колошматить 
у образі матирі, а оставив до ночі. Настала віч, мати його накинула 
свитину і подалась з дому. Він добре знав, де в їх бува зборище. Взяв 

гарний ґренджик осиковий і пішов до того двора, де вони зібрались. Сїв 
під типом і жде, поки вони вийдуть па роздобпчу. Відьмп посовітались 

між собою, куди які йти доїть коров. Прикинулись в собак і подались. 

Дивигь ся віп, ціла шайка собак біжить. Одна стрибнула чириз тин, як 
є біля його, друга, третя, і так їх штук шість пприскочпло чириз пири- 

лаз; а далі’ біжить саме послідня, біла, ряба собака. Віп догадувавсь, 
шо це сама вона. Ті'ко вона спялась стрибать чириз пирилаз, а він як 
ошарашпв їі ґренджпком по голові, вона так і гепнулась па землю. Він 
тоді, як почав її молотить тию палкою, по чім попало! Бив, бив, аж 
уморив ся; оросив її в ярок і пішов до дому. Ліг спать пи в хатї, а під 
повіткою. 

Ранком увіходе в хату, чує, мати на пічі стопе, уже пошти шо зов¬ 

сім кончаїть ся. Він і пита: Мамо, чого се ти? Захварала, чи шо? — 
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Еге, бісів сип, як бутьто й на знаїш. Шоб вонн табі повсихали. — Я 
нічого, на грішп па мене, хібаж я став ба свою матір бить. Собаку 

у ночі я одну лупцював; так собаці', кажуть, собача й честь, а тебе я 
ни трогав. — І так вона день помучилась, а почу й здохла. 

Записав від Маньки Хайлової, с. Шибекино, Білгородського повіта, II. Та- 
расевський. 

897. Відьма в тяжи. 

То була одна жннка-відьма; вона була найстарша тай була кишка. 

Пішла вона зльпгаті, а ї прийшоу чьис, аби йшла на сейму і то мусїла 

— зпаєтйе, — буті; тай вона попросила чьолоьїка, асіі пішьоу чьоловік 
зробнті за ню цу службу, а чьоловік кае: „Та йик я буду іті у цу 
службу, коли ні знаю, йик ітйн“. — А вона кав: „Я тобі скажу як: 

Озмй собі" — каже — „заміїауку тай сьадь си, скажи: Гойса, тай за¬ 

їдеш, аж де тота сейма йи. Будеш на сеймі, а вітак, куда схочеш, то 
сеу кобйлоу заїдеш, але абйс ї ні казау: ни, лишь гойса, бо з неї 
упадеш тай будеш іті пішки; тай абйс вітак ни банувау, шьо я тобі ні 

казала11. — А вин змилпу сп, тай скааау: ци, упау с коня тай самий 
піший іїшоу. 

Зан. Ів. Волошинсьвпй в серпня, 1911 р., від Ів. Лилпка із Росгік. пов. 
Вижвиця. 

' 898. Стріча в комині. 

Буу найлиток ф такої баби чаріуницї, згодну сьп на рік. Тей льи- 

гла вопа с вим спати, али слухайи він в ночи, баба взьила с під постелі 

кацюбу, добре намастила (хороба знає чим...) маслом, сіла і поїхала ко¬ 

мином. Али так той пореепау сьи, слухає, їде баба зноу комином. На 
другу піч так само. Али він думає си: Поїду я сибі. — Взьиу кацюбу, 

сїв і зачпв їхати. Али тимчисом ни знау, як то до тоо траба вогорити. 

Закпи він виїхау с комина до гори, то їхау може зо штири годині. А ча- 

ріупицьп вже назад вертала і вобоє сьи здибали в коминї. Али тимчисом 
зачила чаріуницьи Івана бити. А він взьву і скааау на другий день лю- 

дьом, шо так і так, та баба є чаріуницьи. — Ходи сьи зачили иільиу- 

вати с худобом. Али рас йиден їосподар злапау тую чарівницю у хліві 
і взьиу і. фтьау ї феї пйить пальці. На другий день баба навіть ни 

злізла с пйица. Посходили сьи Господарі і зачили сьп з неї сьміяти. 
І вона вже вйпнцп того не робила. 

Зап. від Стефана Рівного в Іванівцї, Теребовсльського пов., М. Капій. 

899. Чоловік летить за відьмою. 

ІІрийшьоу чоловйк тай упросйу си на ніч у и нвкп; тай льиг тай 
зежйт, але дйвит си в почі: жйнка встала тай подихала с каганчіка тай 
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пншла у гори (комин). А вин перегодййу1) тай гадає собі: „Пайко і я 
попахаю11. — Внн попахау с каганчіка тай пишбу за неу у горн. Тай 
приходні на сейм там, де уна, а у на каже ему: „Чьо тйи прийшьбу 

тут?" — А він каже: „Чьо ти прийшла, то п я прийшьбу д’ вам. 

Зап. І. Волошинський в серпня, 1911 р, від Н. Хімчинської з Рості*, пов. 
Впжниня. 

900. Відьмина масть з під порога. 

Буу оден чоловік удовец і ходйу до одної жінки, а та жінка була 
відьма. І йпму люди казали, шо вона віїьма, але він не віриу людей тай 
сі з неу оженйу. Одного разу у ночй у дванацітї годйнї встала вона 

і зачійла копати піт порогом землю. Вікопала масти, помастила сї попід 
пахи і сіла па кочергу тай кажи: „Гіб-гоп, абй я була у орендарьй 
у піунйцп“. — А вікопала масти двоякої, абй мала туда і віттп. А той 
чоловік устау, вікопау" собі масти одної, памастйу сї пбпіт пахп, сїу на 
ступу тай кажи: „Гіб-гоп, абй я буу у орендареві піуайци*. — І за¬ 

лежу до піувйцї тої, а там пигб жінка такі межи відьмами їст хліб і пє 
вино. Вже вітти — зона сї намастйіа пбпіт пахи і полекіта назад, а він 
не мау масти другої і сидїу аж до днини, дбкіу сї не розвйднїло. Прий- 

шбу- орендар до пиунйцї, а він си.лйт у пиуойцн. Зачьйу сї гой питати : 

„Чо ти ту зайшбу?“ — А він зачьйу росповідатп, як то бую, тай орен¬ 

дар єго віпустиу с пиунйцї. Ирпйшоу він до дому, а вона спала. Він 
тогдй зачьйу ї роспнгувати: „Чому ти мене не візела також?* — І узьйї' 

ї, убиу, а сам пішоу до криміналу і вітсйдїу три роки. 

Зап. в марті. 1912, від Ів. Яблунчпка з Репужинець, пов. Городенка, Ів. Во- 
ЛОПІИВСЬКИЙ. 

901. Три неділі в дорозі. 

Вони бач оті віїьмн у Київ мотаюць ця у вечирі. Це на заговини 
тпх відьмів понасходилось в йдпу хату до відьми; так вони все пови¬ 

їдали з молошника. Тоді каж-на як шморгне у камін! — А я чула, шо 

вона попериду чогось лизне та у верх. А чоловік відьми підглядів та 
собі лизнув та й заграв за ними. А вони побачили його: „Чого тибе 
лиха година прпнисла сюди?11 — Так він три пидїлї виртавсь до дому. 

Кажуть, як віїьма вмре, так нпгоден дячок пн вичитає всю ніч. 

Борисовська вол., Валуй, пов , Вороніж, губ. 

902. Жовнір і відьма. 

Буу у нас ІІроць Біґос, що при вбську служйу, тай оповідау, як 
вони стояли раз на кватйои. Каже, що льиг на лаву, а відьма устала 

*) Перечекав. 
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у ночй, віьигла плужок с шафи і зорала иа припічку тай посіяла просо. 

У кі хвйльцї просо зійшло і зацвйло.' Уна взьйла у мпщйаку то просо, 
змолола і памасійла еї, пішла на гравйцу с кочергоу і зачьйла сї бйти 
з відьмами. А йиго кумпан оден на лаві лижьйу і парадну Прбцьи, абй 
тим просом сї намастйу. ІІроць намасійу сї, скочиу у наглу, забіг на 

гравйцу і як ухонву мечик, неребйу їх дванацїть, а віїак від ґаздйаї 
похвалу ґістау. А яку похвалу?* — На терлици їхати до дому. Ніяк 
вона їму ни казала лиш: гаид. І віп так їхзу і ни вйґіу піт соббу, шо 

то терлицьи. Кумпанїстий на него чикає, а ІІроцьи нпма. Сонци ду пу- 

лудпьи доходит, віп піт сплом пообзирау сї коло краиної коршми, де 
пайбілши людйй і скаьау: вйи; а терлицьи упала і він біз нічого сї 
лишйу. 

Зап. в червни, 1911 р., від В. Скотини 8 Дадешева, поз. Городенка, І. Во- 
лошинськиґі. 

903. Піп із відьмою на балю. 

Була удова-богачка и ї сї — пп дивуйте — диржєу сї, пай сї преч 
кажи, ксьондз. Є, уважєєте, и між ними (ксьондзами), шо має горєчу кроу 
на челєдь и грішит так, як п ми. 

Але та удова була непроста тай куждої нової середи дес ходила 
на якус границю, якис сейм они там мали, а при кім и баль мали, уже 
по кім сеймови ніби. 

Але кажи раз єґомоскь до неї: Але й бігти їдеш усе ва якис баль, 
а мине ніколи ни озмеш... 

— Е, кажи, то ви для вас, кажи, єгомоскь, аби вас туди трудити. 
— Чому? Видит сї, шо я ни годен там піти, де ти? Гадаєш, шо 

я ни годен сї так обійти из людьми, як ти? 

— Но, алоу, кажи она, прийдети тогди п тогдп и ноїдимо... 

Але то хати були курні, кошеніу не було, лиш вікно у горі (у стели) 

на дим той уже. Дала она ксьондзови замітачку, а сама сїла на кацюбу 
и каже: Ну, єґомоскь, їдьте цирез горішиєк... 

Віїхали они горішнеком, сперед хати є брика, є конї-сивашки, по¬ 

сідали и їд)т. Але їдут они, а она ксьондза наказує: бґомоскь, кажи, 

ви коби, кажи, мали у гадці, шо вал буду казати: у вас, кажи, є мода, 

шо шо-тай зараз благословити, ци порцію, ци шо буґь, хлїб ци шо; 

а там, кажи, абпсти сї ви поважили тото робити (вїби па кім балю). 

Приїхали они там, до того двора — там таких гостіу, таких паио- 

віу, поуна хата. Але посідали они за етіу. сперед куждого сгоїт килї- 

шок из якимось напоєм, такий погарь стоїт. Але берут они пити, а тот 
ксьондз забуу сі тай свій погарь переерстит, переблагословит — усьо 
пропало... Пропало гет усьо чисто, лиш тьма стала так, як би очи за- 
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жмуриу — ш'ц не витко... А тот ксьондз пз страху уже н:ц не пну, лиш 
держит то у руках и як сиґіу, так снднт. Але дау? Бог днину, уже сї 
битко, дпвнт сї він (ксьондз) — а то він — ирідененькип — сидит на 
гіди, на смирецї, а у руці держит кінцке копито (по колїпо лаба пз коне). 
Та як палів, то аж за три роки заплїу сї до свого сила. 

Зап від Петра Онуфрака в Зелепици, Надвірн. ііов , 1908 р. А. Онищук. 

904. Наймит назначує ґаздиню відьму. 

Наймит б\у, у такої ґаздині служнт', шо була відьма. І він кйдіу, 

шо вона росила: Намастила сї, сіла па кочергу, тай сказала: „ну" — 

тай сгау кінь. Він собі памастйу сі, сїу на якййс патик і сказау: „ну", 

і там віїхау, де вони. І там робив відьми свой, тай вовн кажут: „ну“; 

— а він каже: „ну, перетну". — Приїхали до дому, а вона єго зачьйла 
картати, бо вона має знак, що він ї назначну на голові і вона єіо бйла. 

Зап. в вереспи, 1910, від Андрія Боговоса з Колінок, пов. Городенка, Ів. Во¬ 
ле шинський. 

905. Як відьми побили Гуцула. 

бден Гуцул ішоу до дому і єго посіла піч у дорозі. Було то перед 
Велпкодппм тай він упросиу си до удного ґазди па піч. 6к уже усі по- 

лїгалп, Гуцул также лєг і удавау, шьо спит. Ґаздиня гадала, шьо усї 
спє, узєла з під припічка масть тай си намастила тай крізь гори пішла 

каглоу. А Гуцул придумау собі: Ей, ця і я не памастйу би си тоу ма- 

стиу ! Зачьиу мастити си. їк уже пашмарувау си, хапнуло го під каглу 
і іютїгло туда, куда пішли відьми. Родимі відьми мали свої мечики від 
терлиці, шьо колонні кіаают, але він пе мау. 6к відьми йшли хітарем, 

границею між-лолями сусїдних сіл, говорили: Шьо тну, пе перству. — 

А Гуцул кае: Шьо тну, перетну". — 6к не злеті си відьми, єк пе зач- 

нут Іуцула парити, аж коу^піт летїу. Прийшоу сарака Гуцул з ґаздинеу 
до дому та не йойкає си, нє, а ґаздипп нїчо пе шкодит, бо уна відьма. 

Зап. Ос Михайлецький в Тростянци, Сеятинського пов. від Стсфана Глушка 
з Джурова. 

906. Як парубок потяв відьми. 

Ипден наймит служву в ґазди. І він саау па дворі. І нодивиЗ? сьи 
в вечір в вікно перед Юрьим. А та ґаздииьп мастила сьи якоюсь мастито 
і він тото бачну. Як він тото бачив і взьила кацюбу коло комина, як 
стала, то не зпау, де вона сьи дїяула. Де вона пішла, пішла ва гра- 

ницу, бо то була відьма, шо молоко збирає. А той наймит узьву різак, 

той шо сьи еїчку ріже від скриньки, віострив і масьць сьи тота лишила 
і посмарувау сьи і сам за неу з різаком піпіоу в каглу. І на граници 

застау їх багато, сй.іа. І всі було з кацюбами, лпше він оту з різаком. 
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І пі гранпдн відьма кожда каже: „Тну, ие дітну“. — А він нічого не 

знау тай каже: „Шо втну, то перетну. — І покалїчиу дужп сила, багато. 

І йпго тогди загнато дуже далеко у сьвіт, бо він нї'чо не знау. І він, 

як єго загнало, вітак вертау сьп назад, до того села. І впрнуу сьп за 

“десїгь літ. Служиу, і так ледво не ледво зі десїт літ вирнуу. І як прий- 

шоу до свого села і прийшоу до тої самої ґаздині, шо служиу. Тай ї 
дуже скалїчиу, шо була бес руки, тогди на гранпцп. І тая, котрі були, 

то всі покалїчиу. І всі знау, котрі є в тім селі відьми. І тепер там сьи 
довідав, як можна вішати візьму в селі': Аби язвити, на перший сьвитий 
вечер на рускпй посадити чисиик і аби р с до впликоднпх сьвит. І так 
йиго хоронити, жиби йпго не рушити, то в вікні, і в внликоднї сьвита 
як сьп йде с паскоу і той чисник зірвати і взьпгн під язик. І так буде 
виділи, котра відьма, то кожда буде мати дїйницу на голові, а піхто не 
буде впдїу, лише той, хто має чисиик. „Хто хочи пириконати сьи, най то 
зробпт, али не буде жити. 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов., від Софропа Хартуняка М. Капій. 

І 

907. Підкована відьма. 

Буу такий ґоснодар і в того пи годин були наймити служити. Бо 
вона була опприцьи. Перекинула сьи в почн коньом, казала на себе сі¬ 

дати, аби іхалг па границі. — Казала йиму, аби пи казау вісьта або 

гапта, але все: кода кода кода... Так вона кількоро наймитіу збавила. 

Там забили па граннцьох. Аж йпден буу такий мудрий, прийшоу на 
службу до неї, та перекинула сьп коньом, казала сідати. Сїу на ню і їде. 

Приїхау до ковальп, каже: вісьта! — Каже: Ставай, будем коиьи куватп. 

Ко.аль встау тай укували па всі вітнра ноги. Він взьих' собі косу, вона 

му казала, аби сказау на границі: „Кого втну, не дотну — авіп казау: 

Кого втну, перетну. Як зачну тьнти, всі опирі порубау, а ксьондзовп 
вухо відотьиу. ІІроспла йиго, жиби віу назад до ковальи, жиби підкови 
повідрпвау. Він впбуу в неї, пішоу до ксьендза па службу до того, жп 
му вухо неретьиу. ВІН СЬИ ПИТ.іу того ксьендза, хто йиму вухо переткну. 

— Ксьендз казау, жп пішоу до церкви і сова з баптіу злетіла і йиму 
пазурами вухо подрала. Він потім йиму вповіу, жи му то вухо на гра- 

ницьох втьпв. Той ксьендз му заплагиу, жнби нікому не внові тау за то, 
бо би з ксьендза скинули. 

Зан. у ПодусїльнГ, Перемишлян. пов. від Антона Демковича М. Капій. 

90?. Як вояк підкував відьму. 

Прийшло раз війско у село. Тай одеи жовпєр став на кватиру 
у одного Газди. У вечер уснув ґазда тай діти, а жіпка кр^тит си по 
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хаті, шос ііїбп пораїт, хоть усе було покутане в хатї. Тот жовнір був 
цікавий тай здогадав си, шо баба жде, шоби він уснув. Він притаїв сп, 

а все зпозирає, шо баба робиг. Ова вчена флєшечку з полиці’, помазала 
сп, сіла па кочергу н гайда в комин, пішла. А кін встав, взєв п бере 
собі флєщпвку п розібрав сп, помазав си, було п теля в хатї, а він и теле 
помазав и сів па зааігалку, пішов в компн, та гайда за нев. ше й теле 

взєв з собов. На чьис упав там у світі' світельпім меже відьми, а опи 
сп бют на тій горі, а теле бігає меже нпмп. 6к бп був теле не взєв, 

були бп го рознесли. Опи си бют, але знаків це роблє собі, бо примав- 

ляют собі. Опи знают, бо щезби помагає, тай пздпци йім номагают. 
Відьмп собі примавляют: Шо тпу, пе дітпу®, — а жовнєр каже: „ІИо 
тпу, в пї’ дітпу! Тай всі чпрівпвцї позначив. Вітак каже ґаздиня до 

жовиєра: Розумнис, шос теле взєв, був бпс сам загинув; атак сідай на 
мепе, бо й за місяць не будеш дома з сеї гори. Тай зробила сп кобила 
з неї. Лишень сі в па кобилу, тот чьис опинив сп в знаемім місті. От 
коваль. Він збудив єго: Куй мп зараз конину на всі чотири позі на 
остро. — Тай опа не говорит д’ нему, стала білов кобплов. Підкував, 

приїхав пд хаті, злії, пішов, лег спатп. Опа війшла в хату жінкою, по- 

белеидїла п ґвавт бозит, підкови па руках п погах; а єк була кобплов, 

то і не боліло. Понакривала сп па постели та стогне: Иой, йой... Шо 
тобі, жінко? — питає чоловік. — А жовнєр відзиває си: Я вам скажу; 

я їхав на ні, п я мусів кувати, бо підбила сп. — Чоловік каже: Йди 
від мепе в світ! — бояв си єї. — А суд сказав: Та лпши, от діти, шо 
мені діяти; опа там вже не піди; пай таке щезне. — Підкови якос по¬ 

відривали, та вігоїла сп та вже білше не їздила між чьпрівницї та 
відьмп. 

Зап. від А ніш Жеїалюк, 1902 р., в Космачи, Коеівського пов. Клин. Ли- 
синедька. 

909. Відьма кобилою. 

Відьми перед Іваном тої почн мают таку масть, що намастьй сї 
і сїдают на тертпцу і чйриз каглу їдут на гранйцу і там сї косами ру- 

бают. А у їдпої жіакп служпу наймит і уздріу, що Вона перед Іваном 
памасійіа сї і сіла на терлпцу і поїхала. Наймит узьйу, устау, розібрау 
сї, иамасійу сї і косу са узьйу і поїхау за неу. Як пряїхау па гранйцу, 

там було багато відьміу і та пито ґаздйльи, жп він у неї служпу. І ру¬ 

бали сї кбсамп і казати одна другі: „Як утпу, ни черетпу". А той най¬ 

мит рубау свою ґаздйню косоу і казау: ,Як утпу і перетну*. І ту ґаз- 

дїпю порубау косоу і взьиґ' і поїхау до дому і льиг спати. Рано устає, 

а ґаздині’ єго нема. Він нриходит до стайяї і дйвит сї: якас кобила коло 
жолоба. І взьиу, дау ті кобйії січку їсти. І та кобйіа стояла коло жо¬ 

лоба і січку ту ип їла. Аж вітак у добу дйзат сї, а ґаздйньи йде до 
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хати, і так полаю, же ледве йде, вітак два иісїцї була слаба. А той 
наймит служи у лише у леї пйить місїцїу і уиа йиму заплати га за цілий 
рік і єго вітправпла. 

Зап. Ів. Волошинський в падолисті, 1910, від Вас. Тимрика із Далешева. пов. 
Городспка. 

910. Відьма з Космача. 

Була, каже, в Послами Курпщучка тай тривала собі двох наймитів. 
Одному давала їсти багато і добре, і той був худий, як горстка; дру¬ 

гого годувала як будь, а він собі, як невцух (ситий). Так каже той си¬ 

тий до худого: „Гей бра’! та ти так файио їш, та ти такий худий? — 

А той каже: „Іди, лїгай в ночи східного четверга (четвер — послїдвий 
в нісяци) тая а там спати, то будеш знати, чо я худий". 

Прийшов східпий четвер, в ночи лїгає він під вуглом хати, опит 
не спит, то буде? Але приходит в нередоііівночи ґаздині. „Так і так, 

каже до него — я відьма, вставай, вези мене на Терпцю, на сугир“ 

(місце, де збирают ся відьми). Поїхали. — Приїхали там (а вона з него 
зробила коня), присилала вона єго до верби, иатрісла з верби грушок: 

„На! їж!* — Він наїв сї, а вона дає їму в рукі замітавку (кочергу)- 

тай мовнт: „На цу замітавку, обгапьвй сї нев. але кажи: „Тну, не 

дотну" тай дес щезла. Гей! як прийдут до него відьми, а він обганьиє 
сї, та все: „Тну, перетну! Покалічив усіх! Надлітає вона (господиня) 

тай каже: Щос наробив? буде біда! — Перемінила єго назад на чоло¬ 

віка тей каже: „Сідай на мене тай тікаймо. — Як будем іїкати, абис не 
казав: цу, але абис казав: ну! бо як скажеш: цу ! то як стану, вже сї 
не рушу далі. — Перекинула сї вона в коньи, він сів. тїкают. А там 
межи відьмами крик, гоньи за ними. 

Ирилїтают вони в Космач, а він коло самого Цигана: цу ! а вона 
стала. Він зліз та збудив Цигана та каже: „Прислав мні ґазда, абис 
нідкув кобилу". — Цигап, як Циган, підкував, а той поїхав. Приїхали 

на загороду, він пустив ї, а вона пішла до хати. Там знов стала жізков, 

накрила сї тай спит. Але будит її чоловік рано, дивит си, а вона має 
рукі й ноги підковані. „Абих був тї не видів" — каже чоловік. — А ти 
що, підкови маєш? — А вона признала сї: так і так. Бере вона з жердки 
сердак. тай несе Циганови, аби повідривав підкови. 

Зап в Текучі, 1908 р. Диитро Бойчук. 

911. Відьма над відьмами 

Служив в одного ґазди слуга — а того ґазда ґаздивя то була 
відьма. Отже тот слуга докмічував сп, шо опа є відьма, п то старша 
меж відьмами, яко комендант. Нового четверга слуга сокотив, шо з нев 
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буде си робити. 6к позбігали си відьми до неї в завлєги (значпт о 9 го¬ 

дині) и взєли згарки, бо давно скіиками світили. Отже одним кінцем 
світили, а другим спороли перед печьи припіч, бо то звикле у хлопів 
привіч з глини, ц посіяли лей перед пічьов. У одні голині си уродив 

н достиг и зібрали го, вітовкіп, п зробили з того пасїнє олій. А все 
тото нечпета сила дїлала. Слуга па лавици не спав, на то си дпвив. 6к 
понамашчували си тим олієм и посідали, а то їм чорт помагає, па замі- 

талки н вилитїли всі кріз каглу и поїхали на Ґутин, на гору, на своє 

призначене місце. А череп тот забули сиеред нечьі. Тот слуга встав, 
взвв тот череп з тов мастьов, шо було в хаті посудку: коновок, цебрів, 
мотивів, горшків — всьо то понамащував, и сказав їх слово, так ек они 
казали, ек ішли кріз каглу. До того посудку сказав: ну! Увес посудок 
кріз каглу повіскаковав до сіней, а сам сів у зілницу у ту, шо сп платє 
золит, и помастив себе и ту зілницу ц вітитїв кріз каглу він из тов 
зілвицев и поїхав за ними па ту гору, де опи си баталюют. А то була 

зимна пора. На ті горі знайшов всєку овоч так, ек в літі у наймудрішім 
оґродї сливки, яблука, грушки, виноград, всєкі лїтні овоші. И нарвав того 
з кождого дерева, и наклав т’ собі у ту зілницу. И відьми за него но- 

темили и зачьили его шукати — и говорити собі, шо: Тут дес прісна 
душьи вонит. — А він нз тим утік нааад до дому. Сказав ну! и дома. 

II вісипав тото за постіль у царок, таи лєг и еппг. Она рано зачьила 

его буджьити, яко ґаздиня слугу, и каже до него: Вставай! А він не' 

хотів сев разов єю послухати. Сказав до неї: Тихо, відьмо. — Она 
пішла д’ ґаздї, зачьила си вадити з ґаздою, шо слуга не хоче ею слу¬ 

хати. Ґазда прийшов д’ пему и питає: Чео ти жіику мою називаєш відь¬ 

мою і — А слуга каже до ґаздп: Бо она такі є відьма, и то такі старша, 

над відьмами відьма. — А ґазда каже: То не може біти. — Каже слуга: 

Я вам дам довід, бо я сеї ночи не спав, я ходив на Ґутин там, де они 

си баталювали з відьмами и приніс еи вітти внак, всєкої овочи, котрої 
в зимі не родит си у нас. — И взєв та показав. И она вздріла, шо нема 
куди крутити. Ґазда пішов по попа, и привів г’ хатї, шоби єю благо¬ 

словив, п заклинав, шоби она вже вільмов не була, аби була чьистов 
чьильидпнов так, ек є кожда. 

Зап, у Посмачи, Косівського нов., 1902 р. від Михайла Ііалііічука Клич. Ли- 
синецька. 

912. Жінка опириця. 

Я жіоку мав опирицю справедливу. Я дванайцїть літ не звав, що 
вна опирнцї. Аш далі', як місєц настає па четвер, то впи ходили до 
сейму. І потому прийде с сейму і рано дуже довго спит. А я ніц не 
знав. А далі' кажу до сусіди, що моя жінка мусит завше на четвер снати 
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ніхто бо не збудив її, поки сонце високо не буде. А далі взєв я сусіді 
казати, яка річ. А він: Е, то впа мусит бути опирицї. Він каже: Знаєш 
ти що, ти еї переконаєш. Як она лєже спати, оберни її туди головою, 

куди потами. Та ти пізнаєш. — Як вна заснула, я її обернув туди го- 

ловов, куди ногами. Рано вже добре сї розвидніло, — не встає. Сонце 

високо, — не встає. Вже гет пізно, люди йдут до поле, вна ще не встає. 
Аж далі взєв я, обернув ї назад так, як лежєла. Зараз встала. Чухає сї 
і каже: Ой-поіі, як я заснула міцно. — А я мовю: Тп не заснула, ти 
опирицї, я сї тепер переконав. — А вна каже: Що би тобі шкодило, 

як бп я опирицї була? — Я мовю: Та ми нїц не шкодпт, але я тебе сї 
бою. — Аж потому пришов чєс, вна мала малу дитину. Ту би йти до 

сейму, а вна не може. Каже вна мені': Підеш тп. Я мовю: Та що ти го¬ 

вориш? Та мене опирі, мовю, задушили би там. — А вна каже: Не бі сї! 

Ту, каже, прийде білий кін. та ти сядеш на нього, тай він тї заведе та 
возми сп он є за кітлом моя шаблі деревяна, що маю від них. Ну, каже, 

тепер врихтуй сї, будь на поготовю, бо прийде кін. — А я сї врихтував, 

там деревєну шаблю не взєв. А я взєв кошу. ІІрипєв їм до боку та йду 

на того коне під хатов. Ііриходпт тот кін, а впа наказує, абис не казав 
„ві“ лише яцу“, бо тї лишит. — Тап незадовго приходит тот кін. Та я 
сів па того коне. Як мє взєв тот кін аш там, де впи сї сходєт. Там по- 

сходпіп сї всі' тай облетіли всі границі вже перед дванацїтов годияов. 

Як мали сї розходити, то тоди взєли радити сейм. Ідни кажут: Так бу¬ 

демо робити, аби середні люди випрали, а старі, би сї лишєли. — А я 
тодп обізвав сї: Неправда! Кажу: То молоді пімрут, а на старих хто 
буде робити? — Тай ще кілька з цих обізвало сї за мнов. Потому за- 

цєли сї сварити, а далі почали войну. Як узєли деревєнимп шаблема ви- 

лушкувати, тай тоти до тих, а тотй до тих. А тоти рубают, тап все кают: 

Що, каже, втпу тай ие зітну. — А я собі взєв кошу тай все кажу: Що 

втпу тай перетну. Тай я що махнув кого по руцї та віттєв руку. Що 
махнув по носі', віттєв ніс. Що махнув но усї, віттєв ухо. Ну, вже по¬ 

тому розїздзєют сї. А завізли мпї коло пєтпапцїт миль на границьох. 
Тай взєз мене кін носити, аби привіз, вітки взєв. А далї, я сї помилив 
тап кажу: „ві“. А тот щез та мене лишив на штнри ми її від дому. Тай 
я аж третого дня прийшов до дому. Ну, вже й всьо. То таке моє було. 

Правда всьо. 

Зап. в Улачпім. Дрогоб. повіга, в липні 1906 р. від Митра Кушніра В. Ле- 

Е ЕНСЬКИЙ. 

913. Про Господиню чарівницю і слугу. 

Був йден слуга і служив кілька літ у єдної вдови. А в сусіда За¬ 

раз була дівка черівнипї. Рано коли він де їхав в дорогу, то воиа єго 
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переходила порожппип коновками і він завжцп в дорозі' мав якісь 

випадки. 

Раз він поекаржив сї свої Господиня, що его та дівка переходи. 

А ґосподппї каже: „Тп дурний, як вона тебе буіе переходила, то тн 
нажепп копі і поїдь борше“. 

На другий день він впїздит десь на фірланку, диви сї, а вона вже 
йде з порожнини коновками. Як той затне коні, і переїхав борте, як вона. 
Дївка тодп наробила крику і каже: „Я мушу вмирати через тебе". — 

А слуга каже: „То вмирай, що мене обходи; було мене не переходити 
з норожними коновками". — А дівка каже: „Як я вмру, то ти мене му¬ 

сиш пильнувати без три почп в церкві". — І вмерла. Прийшов вечір 

вже він лає йти пильнувати її тай зачинає плакати перед свою ґоспо- 

дпнею. А ґосподинї каже: „Не плач, куии за 5 кр. маку, розсій по 
церкві, а сам вилізь на хори і сиди тихо". — Той так зробив. Прийшло 
коло півночи, як назмітало сї черіввпць, як зачєлп мак збирати — поз¬ 

бирали мак і далі єго шукати. Але когут запіяв і вони повтікали. 

На другий вечір казала ему Господині купити за 10 кр. маку, а ему 
казала сісти там, де ксєпдз сповідає. 

Знов коло півпочп назганяло сї ще раз черівниць і знов зачєлп мак 

збирати — позбирали мак і шукают знов єго. Але когут запіяв і пов¬ 

тікали всі. 

На третій вечір каже Господині: „Нині купи за 15 кр. маку, а сам 
вилізь па павук, що впсп па середині церкви, вмотай сї тим шнурком 
аж до самої гори". — Той так зробив. Коло півноад пазлїтало сї че- 

рівнпць, що навіть не мали де стати. Кинули сї мак збирати, позбирали 

мак і зачєлп єго шукати. І пе могла жадна єго заглянути. Аж йден 
якийсь кривачпско підніс очп до гори і наробив крику. — А дивіть сї, 
сліпаки, де він аалїз. — Ті всі закричєлп, як его здіймптп звідтам. — 

А вона каже: „Ту є йден млпп, що вже сім ліг як погорів. Принести 
звідтам вуглі, накурити в церкві і він злізе на дів". — Але зачєли сї 
всі торгувати і жадна пе хтїла йти — відпирала сї, же пи знає де. — 

Він диви сї з гори, а єго Господині' є меже ними і каже: „Я піду сама". 

— А вона так павмиснп, щоби сї довго бавила і ему нічого не зробити. 

І полетіла но те вуглі'. — Вже мав когут запіяти, як сї вернула.. Як 
накурили тим вуглїм, то трохи сї слуга не задусив на павуку на горі. 

З того диму зачєв він поволи розкручувати сї. І вже туй туй мали єго 
за ноги вхопити, аж когут запієв тай то веьо повтікало. Він злїз з па¬ 

вука тай пішов до дому. 

На другий день він вже пе спит, іно пильнує Господині, що вона 

буде робила. Перед півночею встала ґосподинї, добула якоїсь масти з під 
кобицї, намастила коцюбку і крикнула „цуть" тай без комин поїхала на 
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коцюбі. — Слуга живо побіг до хати, взєв, витїгиув масть з під кобицї, 
намастив маґільницю, взев си макогона погапети і крикнув „цуть“ тай 
собі поїхав без комин за ґосподинею. Диви сї з далека, а на граници 
таких черівників і черівниць, так сї бют, аж гуде. Приїхав до ннх, як 
став макогоном молотити, аж кров до гори сцєла. А ну забирают сї вже 

всі до дому тай він, що мав казати „цуть“, то казав вє. І впав на землю. 

Бє поза себе маґільницю, пе хоче іхати. Той проси господині, щоб му 
повіла, як сї каже, а ґосподинї пігпала, не слухає навіть, що він проси. 

Бідака слуга муси йти на пішки. Йде він, йде, аж поставали вже 
з рані пташки і зачинают сьпівати. Він слухає, єдна пташка засьпівала 
„цуть“, а він собі натанув, що сї каже яц}ть“, як крикнув щось зо три 
рази „цуть“, то так поїхав, як вітер. Догонив Господиню, як зачєв ма¬ 

когоном смарувати, аж відголоски йшли. — Приїхав до дому і пішов спати. 

В рано встає, диви сї на господиню і ніби не знає, що він її бив 
і питає сї: „Вам що таке, що ви такі спвї?“ — А Господині каже: „То 

я тебе від смертп вибавила, а ти мене так вчера збив, що я мушу вми¬ 

рати". — А слуга каже: „Було мені повісти, як сї поганяв вашу пе¬ 

рі вницьку коцюбу “. 

Записав у Цеперові, пов. Львів, від Давила Бартоша, в вересни 1909, Іван 
Панксвич. 

914. Відьма і Бог. 

Ходйіа відьма по землн — та, що росу збивайи, — тай ІІан Біг уже 
увндіу, що вона лихі діла дїлаііп, тай каже: „Чародїлипце, лпходїлнице, 
покинь лихі діла дїлати, стала бис уже канепен“... — А вопа стоїг уже 
каменем тай каже: „А ти, Боже, абйе сї на небеса не возніс®. — А Бог 
каже: „Чародїянипе, лпходїлнице, так лихі діла дїлай, якйс дїлала®.— 

А вона каже: „А ти, Боже, па небеса сї зпесй®. 

Зап. в вересни, 1910, від Андрія Богоноса ів Колінок, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 

915. Відьма окриває Ісуса перед Іродом. 

Як тікала Марія с Сусом Христом і Йбсифом, що їх цар відель- 

ский хотїу стратити тай здйбали сї з відьмоу, що несла дійвйцу з мо¬ 

локом. „Ей®, — каже Марія, — „сховай®. — А відьма угзьйла, сховала 
ї піт себе, тай укрйла ї ци фартухом, ци спідвйцеу, тай тотй попри пю 
перейшли, тай пе вйііли. — „Ну® — кажи Марія, — „абйе була скрйта, 

поки сьвіта й совцьи®. 

Зап. в липни, 1910, від Анни Чернецької І8 Далешева. пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

916. Що чекає відьму на тім світі. 

Відьма тутечка то робит, що хоче, але прийде па тот сьвіт, то ї 
там по крйшцї рвут на тім сьвітї. Раз здйбала сї жінка з жінкоу; ани 
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йидва жі'вка такі була справедлива жіака, а друга жінка то була відьма. 

А таки жінка до тої відьми тай каже: „Кумо, у вас то“, — каже, — 

„йи молока тай масла... у непе пема“, каже. — „А“, — кае — „та що”, 

— каже, — „кумко, що маю тілько, коли сї мушу за то мучити". — 

Каже тота відьма до тої жінки: „Ану озьміт ви свого масла грутку, 
а я свого, тай кинем", — кажи, — „па воду". — Тай як кинула тота 

жінка масло на воду, тай тота відьма, то тої жінка плито масло, що 
ніхто нїчо не казау, а тої відьми — то злетіли сї всі дзвірі, які йи, 

дичина і домашна звірина, корови тай віуцї, всьо що йи, що молоко 
дайй на сьвіїї. То так їх було лужп сильне багато, що аж страшно сї 
було дпвііти, а та жінка аж трохи не умерла... Тай розірвали то масло 

по ияночку, кілько їх було — тої відьми, а тої жінки піхто нїчо не ка¬ 

зау, бо піхто ни належіу, бо ї ма:ло то, шо ї Бог дау, А та відьма, то 
відбирала від всякої дзьвіринй молоко, тому то ї так розірвати її масло. 

Тай тогдй кажи відьма до тої жінки: „Дпвіг сї, як то масло рвут, так 
післї мої смертп мене так будут рвати". 

Зап. в липнп, 1910, від Н. Локрицького з Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
ЛОІЛИНСЬКИЙ. 

917. Опир і відьма. 

Жили собі чоловік з жінкою. Бонн мали одного сина парубка. Той 
парубок був опир. Він завше ходив в вечері в лїс, скидав свою одежу 

і переробляв ся в опира. Віп раз ішов силом і встрітив дівку. Дівка 
тоже була відьмой і узнала, що цей парубок оппр, а віп зпав, що вона 
відьма. Відьма каже опирові: „Іди зо мною разом". — Вони пішли у лїс, 
віп переробив ся у опира, а вона в відьму і пішли лісом. В тому лїсї 

жило богацько злодіїв. Вови грабилн людий в ночи. Відьма виала, в які 
хаті то розбійники жили. Коли вони прийшли до теї хати, вопа сіла па 
віник і полетіла в трубу разом з цим опиром. В хатї розбійників не було. 

Вони переробилось, вопа в славну дівчину, а віп в гарного парубка. 
Коли прийшли розбійники, вона опира сховала у скриню. Розказала 
відьма розбійникам, шо вона заблудилась і зайшла в цю хату. Вони за¬ 

ставили її у себе жити. З цього часу в хаті все робило ся дуже хутко 
і добре; ніби зварено було хутко, в хатї чисто, прибрано. Вопа дуже 

була гарна і всі вони, вісім їх було, хтїли на її оженити ся. Але вопа 

казала, шо треба трохи почекати. Опир все вреяя не виходив до тих 

розбійників. Але відьма і опир тож не могли жити без других оиирів та 

відьмів. Як вони літали до них, намастювались якоюсь мазею і комином 

виходили все відьмою і опиром. Розбійники раз засіли і зобачили їх, але 
нічого її пе сказали. Другий раз ке дали її вилетіти, як вона помасти¬ 

лась. Попросили у неї собі теї мази і поробились опирами. Тоді- вже 
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вийшов і той опор. Хутко вони стали заводитись з нечистими. Нечисті 
мали у себе главпого старшого, вій був кривий. Вони всі збирались 
у хатці і грали в ночи у карти. А грали вони що ночи, поки не про¬ 

співають півні. Їдної ночи вовкулака брали в картах верх над нечистими. 

Кривий не хтїв ніяк, щоб оппрі взяли верх. Довго вони сварили ся і не 
примітили, що вже два рази півень проспівав. Третин раз проспівав пі¬ 

вень і вся нечиста сила пропала прахом. 

Зі збірки Д. Щербаківського. 

918. Кара божа. 

Ішли дві бабп у Київ Богу молить ся. Дорогою де пе возьметь ся 
жаба здорова, прпздорова. І почала слїткувать за ними. IIтпга тай илига. 

Кудиб вони нп пішли і вона там. Дуже близько вона пи підходила, а так 
сибі троха оддалї позадї пих, гонить ся за ними і гонить ся. Уже вони 
і поспішали, шоб вона одстала. Так ні, нпначе утпчуть од неї і вже 
подумають сибі: Слава тибі Господи, одстала. Коли дивлють ся, упеть 

за ипмн плпга. Замітно було, шо вона більше всього за одппю бабою 
слідкувала, а до другої пп касалась. І так вона гналась за ними аж до 

самого Київа. Зайшли вони у один манастпреькпй двір ва почлїг. їх стали 
припрашать у хату ночувать, там було богато койок з подушками. Всі 
пішли у хату ночувать. А та баба, за котрою гналась жаба, ни пішла 
у хату, знала за собою гріх. Догадувалась, шо се по її душу жаба слід¬ 

кувала. Лягла вона спать, сон її нп брав, ждала страстї, як віл обуха. 

А жаба та плигала до самого двора і в двір устрибала. А вже у дворі 

сховалась у дрова. Настала піч, жаба та вилізла з під дров і припли¬ 

гала до тиї бабп. Випустила з себе тьму тьмущу разпого гаду, пявок га¬ 

дюк, ящірок, жаб і всякої всячини було видимо пи видимо. Як почали 

вони її сосать та гризти кругом, вона давай кричать нп благим матом 
од таких тяжких мук. Всі богомольці проснулись, повибігали дивпть ся. 
Коли до неї, а вона вся обліплена всяким гадом і всі сосуть з неї кров. 

Кой хто з богомольців пробував палкою одігнать од баби гад. Так яї, 
ніяка сила нп бере. Так дуже повнинались, шо й кліщами ни одірвиш. 

Ну, шож тут робить, запомогти вїяк нп можно було. Та іще ип всякий 
согласин був рятувать її, шоб ии кинулись на того, хто возьмить ся обо¬ 

ронять. Всі так і порішили, шо її смерть така прийшла. За виликий гріх 

Бог покарав. Покликали попа сповідать її. Прийшов піп, став її спові¬ 

дать. Вона па духу йому призналась, шо за нею е великий гріх. Піп 
і кажп: Ну розкажи, чим ти грішна? — Та я відьмувала і зняла з неба 
нескількп звізд. — Деж тп їх дівала? — спитав піп. — Та я їх поло¬ 

жила в горщик і сховала на піч. — Піп прочитав якусь молитву. Всї 
гади од неї одпали. Він тоді і каже: Ну тепер ти, бабка, іди до дому, 
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і зараз же однисп звізди, де вони були, постав їх на своє місце і вже 
більше ни покпряй ся дяволові. А як будеш дальше відьмувать, так тебе 
іще ви такі муки нападуть. Схаменись, покай ся пирид Богом. Одниси 

звіздп па місто і іди спасать ся куди нибудь у монастир затворницею 
і молись Богу день і ніч, поки пи простить тебе Бог. — Пішла баба до 
дому. А вже ни звісно, чи вона зробила так, як пін казав, чи ні, хто 
її знає. 

Записав від Маньки Хайдової, с. Шпбекипо, Білгородського повіту, П. Та- 
расевськпй. 

919. Салдат і відьма. 

Даввим давно це діло було, як у одному конному полку та случн- 

лась з одним салдатом яка штука. Занїмав ся він з одпию любушкую, 

а вона та була відьма. От він поки з нею ватажив, поки йому ни було 
ніякої причини. А то вже як стали його товариші збивать, шоб він її 

бросив, оце було нападуця: „Что ти до пнх, падлюк, увязал ся: ти од 
нїх не вирвіся: онї тебя замучуть. — Салдат наш послухав, ни став 
до їх ходить: забросив її. Так та відьма намусила салдатишку збить 
з канплету, бо її дуже злоба завзяла, шо то ходив, удовольствував її, 
а то уже одказав ся. Так вона з серця схотіла йому оддячить злом 
за зло. 

От наш салдат у те времня, почистивше свого коня вечпром. по¬ 

ставив на місто, в ізвісні часи повечеряв і став лягать коло свого коня 
спать на койці. А салдацька служба така: де кінь, там і сам лижи. От 
він уклавшись спать, довгенько таки йому ни клонило на сон: усе думав, 

так шо долежав він затого до півночі. Коли слуха, аж воно двері рип¬ 

нули і одчинились. Він як гляне — коли воно являїця кобилиця здо¬ 

рова та красива, на цвіт біла, як лебідь, а грива та так, як ото повісму 

копопель ростріпай — так і в неї, хвостяка той так і позавивав ся у 
кільця і товщиною як поганенький мішок. От вона уходе і прямо до 
салдатового коня і пу його ганять та щипать та мушкорить; а кінь став 
одбпваця; та як звили там бучу, просто аж сумно лижать нашому сал- 

датові. Той дума, бідняга сам сибі, от як бросе коня та як нападе мене, 

так тоді хто зпа шо й робить. Коли так: як бросе вона коня та з ко¬ 

билиці пириробилась мабуть у жінку і підойшла до його до койки і иу 
її хитать, аж салдат наш пи влеже на койці. От вона дрьогала-дрьогала, 
а потім іще як попала його за ногу, як протягла його по койцї разів 

два. так він і уші опустив і душа в ср...ку заховалась. От вона його ни 
довго пополохала і подалась. 

От ваш салдат прокинув ся у ранці і так як у ступі побув з пи- 

риляку. Так він цілий день ходив так, як нисамовитий. На другу ніч 

НАТЕРІЯЛП ДО УКРАЇНСЬКОЇ двмонольоґїї. т. п. 10 
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тоже таки» родом приходе і дала йому чосу іще дужче: качала його 

біднягу пошти шо цілу ніч. То було йому за шутку, а де далі' дужче, 

все хуже і хуже: прямо ни дає йому і заснуть ніколи; кажну ніч усе 
равно, як у ступі побуде. То був наш салдат красивий, а то уже по- 

блїднїв, як стіна. Товариші його питають: „Чого він такий ставVе — 

А він ни признає ця. От він тирпів-тирпів, а таки вийшов із терпенія, 

вознав ся товаришам: ніде дїваця, ни дає й жить йому стерво. Пара 
уже допитуваця хоч добрих людей, шоб спасли од напасти. 

От підходе вечир, у його і душі нима. Став просить одного сал- 

дата, шоб за його поночував і за себе : „ІІажалуста, брат, постережи 
лошадь і мою ету ноч, а я ляжу у казармі*. — А другий салдат і каже 

з удивленям: „ІІочему ето так, что та ляжеш в казарме ? там хуже, чем 
у канюшнє*. — Ізявляє наш салдат свою біду, чириз шо боїця нучу- 

вать: „Тут от в чом дєло, брат. Открию я тебе усю правду, через что 
я боюсь в кавюшне лажить ся. Звал ся я з адной дєвкой, а ана то 
должно бить вєдьма ілї овсї колдуня. Ну так ото я єйо забросіл: по- 

слушал своїх нєкоторих товарищей. А она то на меня расїрчала; так она 
мне, стерва, каждую цєлу ноч не дайоть спать: лошадь змучіла і меня 
тоже. — Науча його салдат, як спасти ся. А він то був мабуть ни 
с простих — такий, шо сам лучче усяких колдунів був. „Ех ти, ти чу¬ 

дака! Что ти здєлал? Тебе ранше говорілї, что не вяжісь до нея: она 
тєбя научить, как на свєтє жіть. Ми давно замєчаєм, что ти что то по- 

блєднєл; она тєбя змучіла, а ти єще нєсозпайос ся. Ти меня спросїв би, 

как с етім поступіть, я нїмножко лучше тєбя на счот етіх дєлов знаю*. 

А вона, ця сама його любима, шо ни дає йому житя, сама вже була 
главна відьма, а її мати та ще похлєще була. Жили вони тілко у двох: 

мати її вдова, а вона дівка. А вовн то бач його навідали і приманили, 

а він бач ни довго походив, одказав ся тай наробив сибі лиха. Науча 
салдат уже його, як од її одбиця: „Ну так тєпєрь же ти от как здєлай. 

Проіскай волотя, потіпай єгс і сплїтї с нєго оброть і потом, как ложить 
ся спать, так ти возьмі дай сядь за дверми коло пятки і оброть умєстє 
с уздой так, чтоб только она на дьвєри, а ти крікнї: тпру! і зараз па- 

кідай єйо обротю. А єслї,' сїдєть коло пятки, так она тебе не увідїть. 

І ти когда набротаїш, так садїсь поскорєй на єйо, так вона тебе кругом 
города обнїсьоть трі раза. Да только иоетарай ся, чтоб сєгодня ето дєло 
справіть; а єслї допустіть до пєсколькі суток, так она тєбя задушіть. 

Как не узєваєш етой штукі, так тогда уже больш не прійдьоть она тєбя 
полохать*. 

Тут наш салдатишко, нидовго думавши, побіг на сило розжпваця 
в волотьтя у мужиків. (Болотьтям, ілї суволоч, називаї ця остаток ко¬ 

нопель па ниві: як ото вибируть баби уже совсїм, а воно ото остає ця 
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ио звмлї, вбите у лямиць по зимлї. А воно бач остав ця іще з того времня, 
як тілко посходе ото густо, а яке ото заглуши ця, ото и ухляка на 
землю). Розжив ся він в волотьтя, прибіг поскорій до конюшвї, натіпав 

того волотьтя, сплів обротьку, прилагодив до неї узду і поготовивсь уже 
засідать на ловлю свого врага. Тепер уже йому висилїш стало на душі, 
'як получив од товариша добрий совіг. От заступила піч. Наш салдат сів 
за двирми коло пятки і жде врага, як віл обуха. Сидів він, <*идїв, аж 

стало уже дрімаця, а він усе сидить. От вія досидів ся уже й до пів¬ 

ночі, слуха: шумить, одчіияю ця двері і являї ця кобилиця. Він тоді 
поскорій налагодивсь і тілько передні ноги пирисадила чириз поріг, а він 

як зхвати ця та папротів неї з обротькою та тоді раз як крикнув на її: 

„Тпру!“ а сам на морду її оброть. Вена тоді як кинулась тікать геть 
із конюшні, а вій на неї поскорій верхи. А вона як залопотіла куда 
видно, у поле і помчала його, як птиця — политїла і все вигожда, шоб 
його збить із себе, а вія очарапив ся її за гриву так, як воша за кожух: 

думки у його нима, шоб упасти з неї. От вона як помчала його та на- 

місто того, шоб обнисти три рази кругом города, та облитїла з ним три 

рази кругом білого світу і примчалась упять у город. А салдат як би, 

як ото вона прибігла у город, узяв би та й пустив її до дому, от би 

йому і нп було напирід маторації, а то взяв з дуру тай підбіг до кузнї 
тай підкував її і прибіг до дому. А воно півні як крикнуть (уже звир- 

нуло з півночі), а вона доразу так і стала бабою. 

Так вона рачкувалась-рачкувалась по двору коло салдацьких ко¬ 

нюшень, с тим і полізла до дому, стинаючи зуби на Івана з похвалками, 

шо ми тебе задушим і ростирзаїм і розорвем. Так вона прилізла раком 
до дому, а кров з неї так і цибинить — вона сяк-так долізла до дому. 

Дивпця мати, аж дочка її лїзе підкована і тілко-тілко шо жива. А він шо 
дуже її пиригнав, а шо дуже була боляче, так вона тоді поскорій до 
попа та висповідали її. Так вона три дні ни жила і кончилась. А това¬ 

риш топ, шо салдата научав, як обойтп ся, та був зводнпм. От він днів 
чпрпз два, чириз три став повірять свою роту. От дойшов він до цього 
самого салдата, а він лижить на койці, сміє ця і хвалп ця йому: „От, 

брат, я уже з своїм ділом справив ся: обомчала мене кругом білого світу 
три рази. Так я її прпгнав до кузнї та ще й підкував, а вона раком 
полізла до дому; прослишал, что єйо уже похоронїлї". — А зводний тоді 
і каже йому: „Ну, Іван, тепер тиж пропав; оце прощай ся загодї: вони 
тебе найдуть і в могилі', розорвуть як вовки вівцю". 

Тут наш Івап тоді' і руки спустив, одскокла у його радість. Ог 
він тоді' і пита товариша: І чтож тепер дєлать?* — Каже йому товариш: 

„А вот что тебе дєлать: єслї ти еті трі ночи пе впеєдїш на єй могілї, 

так тогда ти пронал“. — Питає його Іван: „Ну, а какже нужно посту- 



148 

пать? как на яогіле сїдєть?* — „Да вот как: дам я тебе палку длїни 
трі аршіеа і ти, как будеш садїт ся, так сядь как єсть средї могіли 
і трі рази обйеркиї кругом могіли топ палкой, сколько она дохватїть. 

І потом на том кругу на все читирі сторони начертї той же палкой по 
кресту і потом перекрестїсь сам і сїдї, нїкуда не рушай ся з мєста. Как 
не пужатємуть, как не пріставлятімуть ся, так ти не уходї, а то всьо 
равпо разорвуть*. — От він дав йому таку палку, пошиптав її і пона¬ 

писував на її якісь слова. Тоді' і прпказав, шо гляди сам для себе ви- 

гождай: викрипп цї три ночі. — Він натяг ся, піоб впнистп цю штуку. 

Наступила ніч. Він подав ся, сів на середину могилн і здєлав те, 
шо йому приказано, пирихристив ся і сидить, жде. Тут уже підойшла 
північ. Слуха, як зашумить, як зашилистить і вилазе з могили та по¬ 

кійниця, шо вія її удостояв. От вона вилізла з ями і піднялась на воздух 
і стала скликать усїх своїх подруг. Вони, нидовго думавши, як налптїли 
штук дванадцять. Так вона тоді їх послала на всі краї шукать: шукали- 

шукали, по всіх конюшнях вишукали скрізь — нима Івана. Прилітають 
вони і хваля ця: „Нима нігде Івана по конюшнях. — А тут уже скоро 

півнї заспівають — так вони і подались усі по містах, а ця тож пуль- 

кнула у яму. Тут уже паш Іван пішов до дому. Ни вгляділи його відьми, 

шо він сидів на могилї. От Іван дождав ночі другої, пішов упять сидіть. 

Досидївсь він до півночі, вилазе упять відьма з могили, піднялась на 
воздух і стала упять скликать подруг своїх. Вони у один мент злитї- 

лись упять усї до неї. Тепер уже вона їх носила скрізь шукать по хатах 
та чи нп заховав ся де. ГІолитїлп вони, шукали-шукали — нима нігде. 

Прилитїли до неї і хваля ця: „Нима Івана, ни найшли!* — Отим вони 
упять розлитїлись, а ця полізла упять у яму. Тут наш Іван упять уже 
пішов до дому. Наступила третя ніч, пішов Іван упять сидіть. Досидів 
він до півночі, вилазе упять покійниця з могили з шумом і криком. На¬ 

літають до неї упять подруги і одказали її, шо Івана нігде нима: шукали 
і по домах, шукали і по других полках — нима нігде. 

От на поміч покійниці явилась іще відьма така, шо нидавпо роди¬ 

лась і тілько прилитїла, живо угляділа, шо Іван на могилї сидить, тай 

каже їм: „Ех ви! шукаїте Івана, а він он на могилї сидить". — Тут 
уже вони сипонули до його усї, али ніяк ни нирилитять чириз очирк. 

Камінюки па його кидають, христи ламають та все на його попужують, 

приставляюця разними страшними животними та все лякають, шоб вибіг 
із кругу. Літають над головою птицию з виликим носом і як-як за голову 
ни хвате. А віп сидить, ни тїка — тирпить уже. О тим вони бились- 

бились, нічим нп злякали його. А тут півні як крикнуть, а вони так4 усї 
й зашуміли геть по домах, а ця тоді осталась сама та руками сплиснула 

і сказала: „От коли я пропала!* і пулькнула у яму. А салдат тоді устав 
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і подав ся до дому. Тут тоді чириз три днї угляділи його живого і всі 
товариші дивувались, шо він витривав, остав ся живий. Так вони опосля 
ходили дивиця на неї, одкопували могилу, так вона до гори спиною 
лпжить і витяглась, як сучка. Так вони її закопали і іще осиковим кіл¬ 

ком прибили. Так той саядат цілий вік благодарив своєму товаришеві, шо 
спас його од нимннучої і лютої снерти. 

Борисовська вол., Валуй, иов., Вороніж. туб. 

920. Відьми — дякові коханки. 

БуУ йидеп такий руский хлоп, али дьик — такий гий Буркбвский. 

Мау одну дїуку у своїм силі, другу дїуку мау на стороні — так як 
у Рипужпнцех. Йиден вечер йшоу у своїм СсЛЇ, а другий вечер йшоу на 

сторону. І так він усе йшоу; а тотй ґіукй булй обі відьми, али він ни 
звау о кім нїц. Аш приходит одсн вечір, шо він приходит до тої на сто¬ 

роні. Як прийшоу, уже посйдїу файний кавалок у ночй, она йиму каже: 

„На тобі сей бук“. — А він каже її: — „На що минї цего бука?* — 

А вна каже йиму: „Ти як цей бук ни будеш мати, то до дому не прий¬ 

деш* — каже — „бо ти, як прийдеш до гранйцї до свого появи, тибе 
ви буде пускати. Али“ — каже — „абйс нїчо ни робйу, лиш сим буком 
абпс биу і биу і воно* — каже — „до тебе ни приступпг*. 

Ну йде він від неї с тим буком, приходит на гранйцу, — зробйла 
сї шіред ним дужи сйлне велйка льоха і лїш йиму під ноги. Він у той 
бік — вона у той бік. Уздріу він, шо віт тої льбхи ни може сї ніяким 
способом вітчіпйти — вона єгб ни пускає. Боре, тим буком ту льоху бє, 

бє, льоха сї пи уступає і все иауперед него йде, не пускає єго с тої 
стешкі. Ну нїц, він лиш бє і бє, вона науперед пего усе йде. Привела 
єгб аж до воріт єгб, на воротах стала і ни пускає йигб на обору уже. 

Як він зачьйлг ї на своїх воротах бйти тай биу, поки аж ни убйу і той 
сї бук ни поломйу. Али як він увійшбу до хати, розібрау сї і льиг собі 
спати; і спит і ни спит — жура йиму, шо убйу льоху, абй ни мау на¬ 

пасти. Ту уже дбсьвіта — каже він: Піду я на дорогу, озму ту льоху, 

дес віткйгну*. — Віхбдит він на двір до своїх воріт, дйвит сї: а то 
льохи нема. А він каже: „Боже, та я ї убйу, шо уна сї ни рушьйла тай* 

— каже — „Господу дьйкуватп, що вона щезла, шо я ни буду мати 

ніякої напасти* — каже. Тогдй цїлйй день він собі дома — уже нігде 
ни йде. 

Приходит той вечір, шо уже має йти до цеї ґіукі у своїм сил'ї. 
Приходит він до сеї ґіукі, тато і мама плачут — вона умирає у лушку. 
Він прийшоу: „Добрйа вечір*, - витає сї с старими, старі плачут, ка- 
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жут: „Наші донька, умирає*. — А він каже: „А ї шо йи? — А уви 
йиму кажут: „Ми ни впаєм — заслабла і умирає”. — Вже як він по- 

сйдїу, вона до него біліле не обзивав сі — та ґіука — тай він пішбу 

собі зноу до дожу. Приходні він до дому, зноу льиг спати, спау собі 
до раньи. Рано уста;? і цілу днину буу собі дома. Приходні вечір, зноу 
він іде до тої ґіуки на сторону. 

ІІриходит він до тої ґіуки, звитау сї з неу і з ї родичами. Питав 
сї уна йигб: „А як сї тобі діяло, як ти йшоу до дому?* — Каже він 
ії: „Як ти знала, шо нині мало бути, шо ти минї дала сей бук, шо мене 
льбха ни пускала тоу стешкоу, аби я йшоу собі до дому ?“ — Она каже 
ему тогдй: „Я якби ни знала, то тобі бим ни давала”. — Али він ни 

знає нїц о тім, шо він ґіуку убиу. — А уна йиму кажи: „Ти того ни 
питай, шо ти биу, лиш боле, шос до дому зайшбу, бо тота льоха, то 
твоя коханка. Я одна на стороні, а тота друга на своїм селі*. — Каже: 

„Идиж до дому, бо за тобоу уже йи піславец; она хоче тобі шос обі- 

цьйти, абй ти ї псалтйру чилау*. 

Но, він прихбдит до дому. Йи той єгб ґіуки тато, чикає на него 
тай каже: „Де ви сї так бавите, пані реєнтпй? Моя донька умирає, хоче 
вас вйдїти ше на бчи*. — Прихбдит він до неї, Уяа ему каже: „Де ти 
так сї бавиу? Я уже маю умирати, чекаю на тебе, маю тобі росповісти, 

шо майиш минї три нбчи псалтйрю читати; йпдну нїч у хаті, дві нбчи 
у церкві. За тотб майиш від мого тата ґістатп пару волїу з возом за 

першу нїч, шо вітчитаєні у хатіг, а за тих дві нбчи у церкві я тобі маю 
сама заплатити”. — Тай тимчьйсом умерла. 

Як уна умерла, прихбдит та нїч, шо він мау псалтйрю читати 
у хатї; іде до церкви, бире собі псалтйрю і читає. Туту нїч вітчитау 
у хатї. Заробйу собі воли з возом. Али туту нїч йидну прихбдит у цер¬ 

кві читати. Нїц він ни рббит, лиш паль на сторону до тої ґіуки тай 
кажи: „Гий, бій сї Бога! Я маю такий ту погріб і таку псалтйрю, шо 
маю одну вїч у хатї вітчатати і мивї її тато має дати волй з возом; али 
дві псалтирі маю такі, шо нпббшка у церкві, шо уна казала, шо має 
минї сама заилатйти. Як я то відчитаю, віт кого та заплата буде ?“ — 

А уна йиму каже — та йигб коханка сторбпцка: „Якбис у мени ни буу 

типерка, то така би була заплата, шо, якбис пішбу до церкви її псал¬ 

тйрю читати, то би с тебе ни стало аиї кісточкі. Али як мипе послу¬ 

хаєш і тотб зробиш, шо я тобі буду казати, то вітчитаєш і абйе сї нічого 
не льикау”. — Но дає йиму она таке корйто, що сім рік паску пекло, 
не було мите; даб йиму скатерть, що сім рбкіу паска сьвіїйла сї на нї, 
— пи була прана; — і дай йиму таку сьвічку, що сім рік коло паски 
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була і ніхто ї нїчо ни робйу і каже йиму: „Абйс знау, шо як підеш до 
церкви ії псалтирю читати, абйс се с соббу узьйу — тих три річи, бо 
ї як нринесут до церкви, то там сї ніхто не лйшит, лиш вона у трунві, 
а ти коло неї — псалтирю читати і церкву замкнут. Як її занесуг до 
церкви, ти с соббу тотб озмеш; тоту скатерть абйс постелйу-по лівім 
боці коло трунви і то корито абйс поставну і туту сьвічку засьвітйу. 

Як будеш читати псалтирю, буде пукати деревйщи рас, абйс читау ще, 

а як нукне другий рас, абйс борше свою сьвічку сьвітйу і абйс сї схо- 

вау піт то корйто. Вона, як війде с трунви, буде тибе просйти з разу 

під мгілий Біг: „Покажй сї мивї, мій мйлий. Кількос до мени ходйу і ми 
сї дюбйли, тппер уже мйжи нами розлука. Я йду до сирої зимлї, а ти сї 
лишьййиш па сьвікі. Чую, що сї щйро молиш, минї читайиш". 

Як він зачьйу псалтйрю читати, він читайи, читайи, нарає: пук 
дирпвйще. Иииу вже страх — али читає далі. Чуіїи він — другий рас 
пукло. Він борше псалтйрю замок і на ту скатерть льиг і корйтом сї 
накрйу. Ну як він сї тим корйтом вакрй.у, вона вілазит с трунви і за- 

чьйла йигб просйти: „Де ти йи?“ —А він нїчо, мовчйт, ни обзиває сї. 

Но — він слухайв — вона за ним люшує по церкві поза кбждий віутарь 
тай каже йиму: „Я тибе, пташку м}'шу найти, бо я цйрис теби іду сиру 
землю їсти, бо ти так мине спорідйу!“ — Так вона там люшуйи, попе- 

решукувала у церкві кбждий кутик і ни могла го найтй. Кугут запіяу 
па дванацїту годину, вона грим до трунви тай льигла. Тай ґик тогдй 
с того страху вілашт с під того корита і далі читайи до двйни уже. 

ІІрпхбдьп рано, відмнкают церкву — йи дьик — читає. Зробйла сї днина, 

він пішбу до дому, бо він має лиш пїч. ІІрихбдит до дому, цілий день 
мани ту думку, як ту трету ніч дочитати тої псалтйрі далі? Він бучок 

У РУКУ — далі' до свої коханки на стороні, абй уна йигб порадила лїпшп 
шо він має с тим робйтп. 

Прпхбдит до неї, уна каже йиму: „А шо, вітчитауйис уже у цер¬ 

кві?" — А він каже: „Вітчитау". — Тай уна каже йиму: „Заприсьигнй 
передомнбу, шо ййнчу ни бзмеш лиш мене за жінку собі, то вітчптаєш 
ше су другу псалтйрю в церкві; а як ни заприсьйгнеш, то ии вітчи- 

таєш“. — Но, він уздріу сиротйско, шо біда, боїт сї смертп — ще мо¬ 

лодій і каже: „Озму“. — І заирисьйг. Каже вна йиму тогдй: „Абйс 
тоту скатерть стелпу піт трунву і тотб корито там постав і ту свічку 
засьвіїй і тим корйтом пакрйй. Як будеш читати, то абйс не чикау, абй 
два рази нукало деревйще, лиш як нукне рас, абйс жйво ховау сї піт 
тотб корито". 
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Но, пішбу він до церкво другу ту ніч, зачьйу читати псалтирю, 

а то уже з вечіра зачинає пукати. А він тогдй запер псалтйрю тай під 
деревйщи запхау сї, льиг на ту скатерть, тим корйтом накрйу сї, ту 
сьвічку взьиу у руни і тривали. Віходит вона з дпривйщьи і за ним 
шукайи. Кличе єго: яМій мйлий, обізви сї, ти вйдиш, що уже меже нами 
розлука. Я уже йду до землі, ще обоє поцїлюймо сї на кіньцй!" —Він 
тихо, моучйт, ни обзиває сї; вона за ним люшує, облюшувала церкву 
чйсто від банї до землі поза кбжду скалубинку. Тогдй утворила церкву, 

облекіла три рази наокбло церькву, як свйснула раз, — злекіла си відь- 

міу поуна церква і кажут її: „Чо ти, сестро, у нас хоч?“ — Вона каже 
їм: „Нїчо у вас пи хочу, лиш хочу, абйсте його кавалїрьп найшли тут, 

бо я маю його розірвати по кістцї“. — Вовй її кажут: „Ми, сестро, ни 
зваєм, де він є, али цеї ночи дитина сї уродила — ґіучьй-відьма, уно 
ше пи має гріху первородного, шо ще маминої цйцки ни кушіло, то воно 
знає, де він йи“. — Як вона війшла, як свйснула на ту дитину, та ди- 

тйна литйт у повїтю так, як голуб і каже: „Маєш гріх неспокутуваний 
за мене, шо ти мене клйчеш такого ангильи ще— на суд!“ —Уна кажи: 

„Мушу тї клйкати, бо я йду марне с сьвїга цйрис свого кавальирьи; 

він мине так спорідйу, шо я йду до гробу, а він хоче сї з ййнчоу же- 

вйти і ґаздувати, а мині велйкий жаль, бо я у свого тата йидна оди- 

нпцьи, маййток сї лишйу. Він мине так знйщиу, що я маю йти до гробу, 

а я маю таку міць, щоби і ему буу гріб“. — Та дитйна тогдй промо- 

вйла зноу: „Як ти майиш таку міць, щоби йиму буу гріб, то можеш йиму 

робити, али мене ни кигвй, бо я ще лпш дві годйнї як па сьзіт сї на¬ 

родила, то я такий гріх ни можу на свою душу собі приймйги. Я знаю, 

де він йи і де він лежйг, ти йиго ни годна знайтй, бо він йи запічьй- 

танпй; али мипї ни вільно сказати, шо тому траба робйти, бо я ще 

у хрест ни уведена. Якби я у хрест увела сї, я би йиго зарас роспи- 

чьитала. Тай, сестро, бувай здорова, бо я собі лечу до свого дому, а ти 
йиму нїц не годна зробити*. 

А той ґик як учуу то слово тай вітхьилй\г собі корйто, дйвит сї, 

а то поуна церква відьміу, тай та йиго йи сторонцка. Тай когут заніяу, 

тота грим до дпривйщьи, льпгла на віки віком лежьйти. Тотй всї с церкви 
забралй сї чйсто, церьква сї замкла, Гик устау с піт того корита і чп- 

тайп далі псалтйрю до днини. Розвйдпїло сї, приходьп, відмикают церкву, 

дйвйи сї: дьпк сидйг, читає псалтйрю. Кажут тотй родичі: „Шо то за 
божа вольи, шо він живий“. — Но уже він дочптау, прпйшоу сьвящепик, 

стау на службу, вітправиу службу Вожу, вінесли її с церкви, поховали. 

Ну приходит він до дому, іде до її тата по волй та по віз — він ше ни 
узьпу. Тато віддау йиму віз і волй за першу нїч, шо читау у хатї. Али 
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вій каже до тоо ґяк: „Дьйкую вам за вашу заплату, минї перша нїч 
заплачена, але дві нбчи, шом читау у церкві, то пи маю за то плати*. 

— А він йпму каже: „Ідй, іди, а тобі якої тра заплати, якіс узьйу воли 
і віз і доньку до гробус загпау ?“ - Тай як він вже взьву волй з во¬ 

зом, пішоу на сторону до тої ґіуки, засватзу ї і з неу оженйу сї і ґаз- 

дувау, покіу йпму Бог присудиу віка — бїлши він ни мау на своїм 
віку віпатку. .. 

Зап. в липни, 1911, від Івана Луцика із Далешева, пов. Городенка Ів. Во- 
лошинськвй. 



Х¥. Знахарі і чарівники. 

921. Лиха година. 

Це єсть така иинута послушна чоловікові. У ту минуту нїльзя ні¬ 

чого худого казать ни на скатину, ни на чоловіка потому, шо у її шо 
скажеш на животного разного роду, те н здїї ця йому. Один сальдат 
росказував, шо у тому краю, де він служив, та жила вдова бідва-при- 

бідна; до того вже бідняга страждала, шо нікуди вже й більш казать. 

У вдови було троє малих дітей. Вона їх гудувала, бідняжка, своїми при- 

лежними трудами. Оце бувало возьме мішок і темної ночі піде у поле 
колоски зрізувать по чужі ниві. Ото бач як назрізує повип мішок того 
колося, та тоді' возьме, положе його сирид хати та потопчи ця по йому', 

ото бач і вимолотила його. Тоді' повіє і змеле. А у неї була своя мел- 

ниця руїнна: вона нікого ни просила, шоб змолов. Таким манїром наго¬ 

товляла і на зиму сибі харчей. От цей салдат і навідав її, він її жалів 

і помагав їм: став до її на кватиру і вій сам мало їв свою порцію, 

більшу половину оддавав дітям тим. І у тиї вдови ни було нічого підо- 

слать ни в голови, ни в боки дітям, так той салдат підстилав їм свою 
шенель. А хазяйка та було і каже: „На шо ти. дядя, її підстилаїш, вони 

завалують її. — А він було і каже: Нічого, я вичистю*. — Так вона 
бувало помагала салдатові чистить його матїріял. Ті діти вдові кой коли 
доймали й до плачу. Вона їх уже оце було лає-лає, як оце розсердп ця, 

та більш і нікуди. Пристав до їх і другий салдат та такий нивмовірний 
та нипависний на дітей, шо він би їх готов поїсти. Він був здоровий 

громотїяка: у його була волшебна книга, котра доказувала, коли бува¬ 

ють лихі минути. Один раз вони пішли усї троє на город кашу варить 
і устряли за ними діти і стали вони мішать їй Вона їх налаяла, шоб ни 
пирибивалп варить: Шоб вас сякі та такі вибрали! Як ви міні надоїли, 

коли я вас іздихаюсь?“ — Той салдат хватив скорій квпгу і диви ця 

у її: Коли воно трохи-трохи ни дойшли ті минути. А він тоді дождав ся 
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тих минут тай кричить тоді на ту бабу: „Скорій лай дітей, колиж лаїш, 

шоб покалубились: Я ось бачу такі минути, шо слухають людей. Лай 
їх!* — А та вдова і каже: „А коли бачиш, так нихай вони тибі пови¬ 

давать!* — Коли вони так і вискокли із лоба та й упали на книжку. 

Слухають, як закричить той салдат: „Ой-ой! Ой-ой!* — Коли глядь, 

аж у його очі качаю ця по кпвзї. С тим і остав ся той салдат сліпий, 

і по це времня по миру ходе. 

Борвсов. волость, Валуй, пов., Вороніж, туб. 

922. Котяча кістка. 

Треба узять чорну кішку, три зорі варить її опівночі та шоб кожну 
зорю по девять раз закипіло. Тоді як на мотлох розкипить кішка, вибі- 

рають, яку треба кістку, тоді ту кістку и посмокче. Тоді вже він зна, 
шо яка твар балака: скотина рже то що, вітер дує, а трава шелестить 
або верби шумлять зїмою і листя нима, а верби гудуть: він і зна, чого 
вони гудуть, чи на шквирю, чи як. Якусь траву ще достають, шоб знать, 

шо балака скотина. 

Борисовська вол , Валуй, пов , Вороніж. Туб. 

923. Чіпки. 

Йик йиден другого хоче с сьвіта зігнати, йде до чьиріупика і той 
чьиріунйк робпт з глини фіґуру, але уперед мусит мати сліду с того 
чьоловіка, на котрого має бити і то босого чьоловіка. Тай с того 

сліду робит ту фіґуру чьоловіка або жінки і вітак набиває кілкіу з руж- 

ного дерева — кілько ґатункіу дерева є, то с кождого мусит мати по 
чіпкови. Иик він то скінчйг, ту фіґуру, і прилагодпт чіпки і вітак наби¬ 

ває у фіґуру у голову, у плечі, у руки — на всі сторони бє, як го хоче 
карати (мучити), а як на смерть, то бє на серце з глогу; і кладе єго 
У каглу; там сушит йиго, будит, і доти вии мучиг си — та особа — докіу 
то не перетліє. Йик то вже перетліє, так уже мусит той чьоловйк гинути. 

Але при тім як той чьнрівнйк хоче котрого рятувати, бо вин сподіє си, 
шьо прийде ше той, на котрого вии бє, просйті єго, шобй му видбйу кіукй, 

тай вітак вин ему відбиває. Одні є такі, шо бют піт каглоу, а другі 
у колешнп. Иик хоче му попускаті, то мусит го вібирати с кагли і від¬ 

воложує водоу і кладе собі на сволок і протйвнб тогдй відбиває, віткли- 

кає. Забиває березовим поліном. 

Зап. їв. Волошинський в серпни, 1911 р., від Шимапського з Ростів, пов. 
Вижвиця. 

924. Кілки. 

Ии такий, шо хоче другого зігпаті з сьвіта тай йдйе до знахарьп 
тай знахарь бере кіукй, бє, такі гиіі паїец з йикого нибудь дерева, тай 



156 

бє у землю у колесо — вігбпит душу с того. Тай абгі тотй кільки не 

ловіііа земльн, не лізли у землю — то му ничьо ни Удіє, а як полїзут 
У землю, тай той гине... Але то гріх неспасенин — зробити не кишко. 

Зап. Ів. Волошвнський в серпня, 1911, від Филипа Чолана з Ростів, ііоб. 
Ввшіішпя. 

925. Чоловік добрий на руку. 

їото добрий вин на руку — шо раз!.. У него варт шос купити... 

Я йик купила у него чьбрну курку, то вже шестий рик несе си и бдз 
когута и ни кльбче, ні ничьо — лиш несе си... А я... 

Зап. І. Волошинськиіі в серпня, 1911 р., від Одок. Матіос із Ростів, пов. 
Вижниця. 

926. Гніздо птаха ремеза. 

Птах ремез називає сї. Отжеж як злбдїй найде собі того гнізда 
і собі у долоню піт шкіру запхає такб стебелпе або шерстйнку в него 
і потім він лиш прийде до замка, озме за замок і втвбрпт. По сім я знаю, 

що єден чоловік у нас па сїножьитах косйу вертіп і махнув косбу і коса 

чйсто рострьисла. Потім він зложйу і зноу до купи і вона зноу сї ро¬ 

зібрала. Аж потім дійшли за то гніздо — воно було у тім вертепі 
У траві. 

Зап. в липни, 1910, від Якима Воробця із Далешева, пов. І’ороденка, Ів. Во- 
лошивський. 

927. Закрутка. 

Як пішов я гусей заганять, а сніп лижить на ниві закручений. 

— Я, кажу, возьму його, може воно дома здась ця, гуси його поїдять. 
— Приніс до дому, бросив до долу. Олпксівпа моя взяла верчик соломи 
та у піч — хліб пригнітить. Ну, так вона як спалила, так воно як кру¬ 

тонуло, трохи очі ни повилазили: цілий місяць очі наче свердлом кру¬ 

тило всім. Так отака вона бува накрутка. 

Борисовська волость, Валуй, пов., Вороніж. ґуб. 

928. Закрутка стріляє в печи. 

Як у сусіда Ігната була свальба, на другий день вони молоду по- 

визли в Олпксандрівку оддавати. Та зачали підмптать, а під столом 
верчик с соломи ж житпої, та так круто скручипо, шо й краю ни най- 

диш: там уже круто-круто скручено, як вірьовку. Вони хотіли його 
розкрутить тай ип розкрутили, та взяли так цілим і кинули у вогонь. 

Так воно так стрільнуло, як з ружа. Після того вилика вже дівка, годів 
шіснацЦти, захворала та й умерла. 

Борисовська вол., Валуй, пов., Вороніж, губ. 
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929. Отець МитроФан. 

Це в оцьця Митрофана було. Ранком ходив у сарай, ни було ні¬ 

чого, а то закручипо. Закрутило так, шо всю Тишакку зьбіралн, ворожку 
призивали: так попивали на стару Львовичку. Так тут був швець Ми¬ 

хайлівський. ворожій, мабуть у його шось було у носї: з духом був, шо 

пройшов і огвь і води. Так той швець одкрутпв і біля річки спалив. — 

Так він сам кликав шевця, отиць Митрофан, чи попадя? — Ні, сам: 

попадя там така була, шо вес день і слова пп допитаїсь ся. 

Борисовська волость, Валуй, пов., Вороніж, ґуб. 

930. Зїлє, що отвирає замки. 

Кажут, що йп такб зело, що як сї ним пітре, то сї утворит кбждий 
замок. Лпш озме у руки тай сї відомкне, але то йи такі мудрі у горах. 

Зап. в липни, 1910. від Петра Круца ів Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

931. Зїлє до отвираня замків. 

і о зїльи .сї трафєє у сїнї, як сї кбспт; а єгб тра, аби хотїу пі¬ 

знати, кинути на воду. Сіно буде плисти з водбу, а воно буде плисти 

проти води. І траба, аби йигб запустйу у мізйлиий паяец. Де палцем 
прикладе до котрбго замка і сам сї утворит. 

Зап. в жовтня, 1910, від Андрія Марупчика із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
ЛОШИНСЬКИЙ. 

932. Скований жовнїр зникає з вязницї. 

Я чуу за йпднбго жбуньира. І так він зістау засуджений на два 
ціть літ за якус провину і так він замкнений буу у кайданах укований 
— в желїзю значйт. Наколй йиго запровадили і замкпули і зіставили 

йигб так тамка. Отож по якімос часі прийшла служба, відомкнула ту 
вйпзпйцу і йигб уже не було. Так подібно гнйба сї у муху переміийу, 

або у дух якйй. 

Зап. в липни, 1910, від Івана Воробця із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
юшинський. 

933. Свічка з людського товщу. 

Як чоловік умре, аби влбдїй пішбу, єгб добуу і с того сала аби 
зробйу сьвічку і жебп прийшбу до ґазди, же маз гроші і той ґазда жебй 
і сндїу, то би пе устау і злодій може прийтй і забрати гроші і той ему 
чоловік нїчб не скаже. 

Зап. в падолисті, 1910, від Вас. Тимрика з Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 
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934. Свічка з панського трупа. 

Похували нашого пана у склепі й замурували. Ноіували так, йак 
учера, а хтос розбиу склеп так, йак заутра. Розбиу, забрау зиґарок, 

перстеньі с пальцьіу, поопрізувау с трупа сало тай пішоу. С того сала 
робльп злодьійі сьвічку, а йак кого хотьи опкрасти, опходьи запаленоу 
сьвічкоу три рази хату, то ґазда й усьі заснут йак умирльі. Тоди може 
злодьій стьігати усьо с спльичих, а вони не учуйут. 

Зап. від Миколи Пашника в Ііулачківцях, Коломийського нов., 1906 р., Осип 
Яворськнй. 

935. Що шкодить на молоко. 

Жінки собі тото мйсльи, шо тим молоко уминчьйаи сї, як сї мішьййи 
з молоком другої корови, або як сї слабому дай, або як сї дає за гра- 

нйцу, виачйт поза свой село. І так само сир. 

Зап. в падолисті, 1910, від Л. Шеремета із Далешева, пов. Городевка, Ів. Во- 
лошипський. 

936. Молоко пече. 

Тут приходпт один Гуцул, шьо знав до короу і він нині казау, шьо 
ек хто корову зопсує, то мусю брати у суботу, до схід сонці роспечи 
підкову найдену і серп і доїти на то корову; доїти на то корову на 

порозі. І та, каже, шо ту корову зопсувала, та, каже, прийде і буде сї 
просити, бо то ї пиче V серце. 

Зап. від Калини Івасюк у Кардові, Снятин. пов. 1911 р. А. Онищук. 

937. Корова з першим телєтем. 

Котра корова має пірши тильй, то рубают колокічку і дают до 
церкви, там ксьондз правит службу божу і посьвітйт сї і платйт сї (але 
то не траба писати) і тогдй утинає сї роги і запусками сї ту колокічку 
у ріг так, щобй вона ніколи не віпала — значйт. Ожп як вона майи 
перши тильй, то від неї молоко жадна відьма ни годна відобрати, хіба 
би ї віробила, жибй вона зійнула — молоко на жаден сьвіт ни годна 
відобрати. 

Зап. в маю, 1911 р, від П. Дичука із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

938. Чудо Козми і Дамяна. 

6 такй сьвйто Козми і Даііяна, взьйти, закопати сніп кукуру- 

дзьйнки на зйму, а на весні' добути, тай кужду шулумйнку продерти: піт 
кбждоу шоломйпкоу капустїва росада зрббит сї. Ту росаду посіяти, то 
ліпша капуста с тої росади, як с капустїної. 

Зап. в серпня, 1910 р., від Н. Мокрицького із Далешева, пов. Городенка, 
І. Волошинський. 
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939. Смалець із гадини. 

Казали Рииужинцкі, що скоро хто убйу гадину, то несли до Бур- 

жйнцкого, а він брау, вішьпу, тай з неї слалец топйу, тай скоро аби 
укусила худобину і він тим сяалцем помастит і стахне. 

Зан. в липни, 1910, від Якима Воробця іи Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошпнський. 

940. Вуж до бжіл і до корови. 

Вуж так йи до бджіл або до корови, то абй хто убйу, то пропаде 
пасіка, або корова. За сем чуу, що вуж урбдит сї післьи тельйти, ожеж 
потій він собі найде таке місце, що він собі льигає там і спит. Наколи 
хоче їсти, отжеж так іде до корови, як тельй. Обвеве сї коло ноги і сце 
так. В разі, якби го хто убйу такий, же не знає, то угине і корова. 

Зап. в липни, 1911, від Якими Воробця із Далешева, пов. Городенка, їв. Во- 
лошинський. 

941. Як вуж хотів ссати корову. 

Я пас коло Іута товар, у лузї. Дйвю сї, а то сї таке суне як ко¬ 

новка за грубе — такий вуж — тай хоче сцати корову. Корова, як то 

завітрила, та в вібрикі, а за нев усі вачьйлп тікати. Ледвим товар аж 
у Ромаповіи лузї половив. Й бувбим бив тото, бо в мене в руках була 
лїскбва паличка, але люди скричьгіли: „Ни зачіпай тото!“ — Тай я 
сї бояз. 

Зап. в сіпни, 1909, від Василя Романюка Яковового, в Іванівцях, пов. Коломия 
Михайло Романюк. 

942. Гадя в хаті. 

Йпдна ґаздиньа мовила, жи знає від молока щось. Так в неї було 
гадьа. Я вийшла на поріг, а там тілько гадьа. Йидна вилізла аж на під. 

Раз ісмо виносили цебер до сївий, а гадьй влізло під цебер. Вона, та 
ґаздиньа, сама їх тримала. Нихто їх не биу. 

Зап. у Бандрові, Лїського пов. від Г. Бідник М. Капій. 

943. Юшка з вареної гадини уздоровлює сліпого. 

Раз йидна. жінка ожинйла сина. ІІривіу той спн невістку до хати 
свої мами, але того сина тато то бу^ сліпий на очи. Але де стара піде 
з дому, а нпвїстка шос собі злагоднт ліпшого, тай ззїст, а що пе ззїст, 
то сховає на потому, тай як добре ззїст, тай лиш воду попиває. Але 
вона усе пйи воду, тай каже: „Гий біда — пйп сї вода“. — Але раз 
вона упекла шкваркіу, тай поклала на полпцу, а старий, як зачьйу шй- 

батп сї, тай напишу, тай ззїу ти шкварки. Тай тогдй каже: „Ей, не¬ 

вістко, дай води, бо й я ззїу шу біди*. — Але тота, тогдй дала води, 

дйвпт сї до шкваркіу, а шкваркіу нема. „А Бог би тебе побйу, ти ста- 
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рий сліпаку, ужес найшбу шкварки, ужес стаскау?" — „Узьйла вона, 

„чекай", каже, „йму я гадину, спечу тай покладу на полину, тай“, — 

каже, — старий памацайп, ззїет, тай умре, тай уже бі.іше не буде мпнї 
робгіу шкоди". — Але старий як зімлїу, як мацау за полйцу рукбу за 
мйскоу, тай як торкнув, тай перевернуу си на бчи ту юшку з гадини 
з мйскп. Тай як му юшка хлюпнула на очи, тай він увйдїу чйсто сьвіт 
так, як має бути, бо то так Бог дау. Уздріу йигб прйкрість, шо він так 

сї мучпт, що йнму хто даст, то він так їст, бо не вйдит що і буу бп і ту 
гадину ззїу, якби му Бог буу не утворйу бчи. Так нараз як бп буу ту 
гадину ззїу, буу бп потріскау на кавалки. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького із Далешева, нов. Городенва, І. Во- 
лошинський. 

944. Ліки на очи. 

Мої ІІалани зробиу сьп прищик коло носа і. зачьила дерти і так 
шло, аж ї вони заступило. І возилам ї по бабах аж за Чернилицу, али 
нп помогло. Поїхалам до Язліуцьп до знахарьй, тай дау якус воду, шоби 
вобливата вочп, али по па гроші помогло. ІІовезлам і за Дністер до 
якоїс баби. Та взьила хухати і в вони плюти і каже: Вже будеш відїти. 

То ї далам штирн шустки. Возилам ї до Зарваницї, до Каміпки, али 
не помогло. 

Зап. у Костїльпивах, Бучацького пов., від Ганни Провальнюк М. Капій. 

945. Поміч на очи. 

Мене раз боліли такі так очи. Але пішоу я у Ясїнє; кажут: Ко- 

бисти, ґаздо, пішли до того чоловіка, він знає до усєкої бблп и він вае 
віздоровит на очи. — Якурат я пішоу, допптау сї уже до того чоловіка 
— и він мені побаяу, а далі каже: Звариш, чоловічку, яйце п то яйце 
розкроїш на двоє п тот жоуток вібереш, а білок меш класти, одну по¬ 

ловину на одно око, а другу половину на друге око, а так тепле при- 

витп бп платком па дату віч. 

И, видити, я то як зробиу и минї сї та кроу розийшла н я очи 

маю здорові. 
Зап. від Дмитра Кіндратюка в Зеленици, Надвірнянського пов. А. Онищук. 

946. Чоловік із поганими очима. 

Як мама плекає дитйну, а вптак перерве, а вітак зпоу даб сцати, 

то воно є витак найпоганїще на бчи; як вйросте — може дуже лехко 
збавити ци чьоловіка, ци маржйиу, дуже пйлно може наврочити. Тому як 
вже раз від цйцкп відобб мама дитйиу, то пе сьміє давати ему другий 

раз спати. 
Зап. Ів. Волошпнськпй в серпни, 1911 р., від їв. Томвюка з Рості*, пов 

Вияницн. 
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947. Не добрий на перехід. 

„6 такий чоловік, шо пп добрий на перехід — май білше из чельпди 

сї трафєї — то як перейде хрпскпнпнз, то чоловік муспт зле погостити, 

аби куди сї справну. Я раз ппіоу та яї така перейшла, шом зпау уже 
за пю, шо така, том упну пз бервп у волу. Такий у пас називає сї 

бешчьпснпй. Та як сї трафит, шо перейде такий, то поміж люди знати 
котрий, одип другого сокотиг, то би три рази ногоу назад себи (ніби за 
ним) шпортнути; тогди уже це ме шкодити*. 

Зап. від Андрія Перожука в Зеленици, Надвіря. пов., 1908 р. А. Онащук. 

948. Гитмазіт. 

У нашого віта згинула клячка і він мпнї сї сам признау, що вона, 

згинула з очпй — з завидуваня.. Такі люди ви, що мают такі бчи, що 
хоть і не рад — такий вайи гитмазіт — такі очи погані. 

Зап. в цвітни, 1911 р., від Н. Бдошки із Колінок, пов. Городевка, Ів. Во- 
лошинський. 

949. Вроки. 

Як хто кому чого позавидує, то ему то пошкбіпт: люб го буде го¬ 

лова боліти, люб му стане дес у ноги. І на то баба знає промову до 
того. „То йи уроки* — такі бчи*, — каже, „має*. Не у кбждого такі 
бчи. Йи такі, що хбтьбн і не рад. але як сї нодйвпт, то зараз увнйне 

і на то скидає вогню*: палйт терне, говбрит отчинаш і кидає у воду. 

І тотй вуглики падут на дно у миску. Як вуглики упадут, то йиму с того 
позавйдувапьп бракує, а як не падут, то піц не бракує. 

Зап. в липни, 1910, від Якима Воробця із Далешева, пов. Городевка, Ів. Во- 
ЛОПІИПСЬКИЙ. 

850. Наврочений косар. 

Я самйй раз мау уроки. Війшоуєм косити і чоловік падїхау і каже: 

Ббрше, ббрше, бос сї лишйу. — І потім до полудпьпи косйу, але уже 
дуже гірко і зараз ми зачьйлп ноги вййнутп й руки, а по полудня том 
уже не косйу нїц. І такім буу ослаб, щом навіть иа кбньп не міг вілїстп 
сам. Бісадили мнї на коньгі, таем заїхау до дому. Тогдй ще Васйль не¬ 

жонатий буу, тбсмо оба косйлп. Вітак скйііули мпнї вогню і по тім було 
лекше. Надали вуглики. А иа другий день звбвім пішбу косйто. 

Зап. в липни, 1910, від Якима Воробця із Даленіева, пов. Городенна, Ів. Во- 
лошипський. 

951. УІЇк на вроки. 

Як заслабне піяк або хто будь, то прппйсуют то врбкам. Тогдй 

ідут до знахоркп, такої баби, і вона собі бере тернйаи (сливочкй), роз- 

НАТЕРІЯЛП ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕІЮНОЛЬОПЇ. Т. И. 11 
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дожує с того вогонь, абй сї напалили вуглики і насипає до миски води 
і бере тогдй девіть тих вуглпкіу жарених, кидає до миски, аби сї гасили. 

Потому бере чиснбк, зубок чиснику, у зуби, пожньикає і кидає также до 
миски. Потому бере ніж такий доутиії кухепиий і переерстйт миску, рббит 
хрест, і потому іде до стіни і наухрест на кбждї стіні у хаті рббит хрест 

і ушкрепче до миски (стїнй). Тогдй йде до него, дає ппму напйти сї. 
яНаж“ — каже, — „сйнку, тобі зараз буде лекше* — і умйти сї йпму. 

Потому ту воду віливає у бігуні хатвйх дверйй і так закінчує. Як ву- 

гликп сплинут на верх, то припйсуют, що лекше, що борше війде, а як 
пірнают, то каже, що небеспечпо. 

Зап. в жовтий, 1910, від Теодозія Блошки з Колійок, пов. Городенка Ів. Во- 
ЛОШИІІСЬКИЙ. 

952. Знахар виратовує дівку. 

Заслабла дїука на нралї страшне так, що такі смерть і' грозйла. 

Як заслабла, зійшлй сї сусіди ї ратуватп. Хто що міркувау, так радиу, 

але жадної ради не було. Прпходит пан ґідпч с цалоу аптйкоуг лїкар- 

скоу — і аптйка нїчб не помагає, такі дїука від смерти не вертає сї. 
Аж рада у ралу, жінкй на то наетпґувади, закликати того знахарки, ко- 

трйй вогню скидайи. Наколй той знахар прийшбу, спалйУ патичок на 
вуглички і молйтву зговорйу — зробйу з Богом... Тепер скпдау вуглпчкй 
у воду, вробйу хрест на кі воді, війшоу на двір і подау кріз вікио з на¬ 

двірну. Наколй тоу водбу діткнули сї дїуки, дїука стала здорова і при¬ 

томність дістала — спамйитала сї. 
Зап. в цвітни, 1911 р., від Н. Блошки з Колінок, пов. Городенка, їв. Во- 

лошинський. 

953. Десять літ хора. 

Оден парубок залюбиу си з ґіукоу, але не ожениу сп з неу, бо она 
мала мало ґрунту. То було у Устю. Але він післау старости у друге 
сило тай по часі одружиу сп з другоу ґіукоу. 

За пару рік тота Пука, шо він сн з неуг кохау, пішла у гори і там 
у знахаріу таке виробила на его жінку, шо она десїт рокіу лижєла хора 
і ни кала доброго розуму. Але єі ґєдя єк зачєу ходити по ворошках, 

по бабах, зайшоу до одної до ЧирнїудїУ, а она кинула картами і каже: 

На се ліку нема, бо се є віроблено від найстаршого чорта; але я буду 
робити, шо зможу, а єк се не поможе, то муспт умирати. Тай вітак по¬ 

могло, шо она там робила, бо та жінка приходні поволи до свого здо- 

роуля і до свого розуму. 

Зап. від Михайла Рошки в Карлові, Спятинського пов., 1911 р. А. Онищук. 

954. Помиї зі святого вечера. 

Такйй звичай йи, що паколй начіньи сї обмйє на Сьвйг-Вечір, то 
ти помйі зливає сї у фльпшкй. Так сї було трафило, що я в шуткову 
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суботу збираю сї йти у поле сіяти, а нараз явне зачинає шос трьистй 
і студити, руки й ноги мпнї вййнут і я паду до зеялї. Оже я тогдй собі 

так подуяау: „Я не служу, я сї положу на постіль — буде шині лекше“. 

Як я сї положйу на постіль, так у яйнї зачьйю дух запирати і я гйяу. 

Але у той раз були мама жоночі у мене, а я кажу: „Закличте мпнї 
жінку, бо я гйну“. —Жінка ухбдит до хати тай мене пізнала, що я гйну. 

Зачинают тогдй скликати сусїдїу, брата Тодбсїя, щоби мииї хтос вогню 

скіінуу, але я не можу промовити, бо такі вйжу і так собі гадаю: „Ви 

не гбднп сї вернути”, бо ту буу ше Дмитер Смок в Далишеві, — „аби 
іеве живого застали". — А при тім приходні сусіда і вноспт тих помий, 

що зливали на Сьвіїйн Вечір і тими помиями мене хлюснула по грудех 

— посмарувала. Як мине тими помиями хлюснула, то нипї сї так здавало, 

якби па мйнї скала стояла тай сї ссунула... Ожеж я тогдй зараз заснуу, 
такім заснуу, як по купелп. Як я заснуу тай тогдй мпнї здай сї, що йи 
люди тай я сї піднимаю, цїлюю тоту сусіду у руку тай кажу: „Вже маю 
трйцїть рік тай аж тепер повіривім, же ратований два рази умирає. 

Зад. в цвітаи, 1911 р., від Н. Блошка з Колінок, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинсьвий. 

955. Сорочка у баїльника. 

Из тим Крамарєком ни знати, шо сї зробило. Учера прийшоу — так 
сонїнко пригрівало — а він озми тай лєж на дашок, на оборіг; так да¬ 

шок буу спущений гет до зимлї и він собі лєг. Але разом покотит сї на 
землю тай туди уже пп киває сї — и голос му заперло, шо анї слова 
з пего пи чути... 

Ходили опди у Черппк баятп, а.лп пн мож ше знати, шо с того буди. 

Нині віходилн сюди Норогіуцн (до него віходили, шо давау дес туди 
корову на зиміу.лю) та приказували, шо у них такі сї таке трафило, так 

само занімило було зєкі, та ходили аж у Слпукп до одного баїлпика 
и помогло. 

ІІриказуют, шо нести би з него сорочку, то той баїлпик гет пойче 
ту сорочку. Кажут, шо підут. 

Зад. від Дмитра Кіидратюка в Зелеаици, Надвірн. пав , 1908 р. А. Овищув. 

956. Горня на череві. 

Димньйн буу слабий і привели бабу до него. І зачпла го мацати 

і напхала ф таке мале горньп клочн і трошки води всипала; аби добре 
сьи погріло, підпалила клочн. І тарах до живота і тримала, аж доки само 
не відлетіло. 

Зад. у Костїльдиках, Бучацького пов., від Ф. ІІровальнюка М. Кадій. 
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957. Як лічити ячмінь. 

Коли нацаде иад оком ячмінець, так його треба лічить: Ячмінь, 

ячмінь, на тибі кукуш, шо хочиш, те сибі й купиш. Купи сибі топорок, 

рубай себе в попирьок. Коли причитують сї слова, то треба показувать 
на ячмінець дулю, разів з два так зробить і вій скоро пропаде. 

Зав. від Лизавети Болдирихи г. Купяііськ, Харківської Губ. П. Тарасевський. 

958. УІЇк проти бранки. 

Ііішоу Митро до ворошкн, єк го мали синтирувати, а ворошка кажи: 

6к ни хочь у воську служити, то іди у самі піуночи і на цвинтари возьми 
з деветьох гробіу глини. Як прийдеш с перед комісії, то абись кинуу їм 
коло ніг, то їх обмертвиш, каже, шо тибе не відберут. 

Но, він си зібрау, узєу макогін, аби сї мау чим боронити тай при¬ 

ходні на цвинтар та бере з деветь гробіу глини. Але разом ему дуже 
гиря (волос) устала тай зачеу кікатп. Він чує, а то за ним шос шуапт, 

він си дивит, а то тьма-їьменпа ґітий за ним біжит. Але він якос укік, 

у жменю стулву тої землі і укік. 

Потому він то робиу, але ни помогло. 

Зап. від Калпни Івасюк у Кардові, 1911 р. А. Онищук. 

959. Лік на дане. 

Казау йпден чоловік, шо го шос нудило і він ни зпау, шо йпму йи 
— усе му сї шос у горло пхало. А вітак дорадили йигб люди, жпбй пиу 
дуже горіуку. Як зачьйу горіуку пйти, тай строїу то, шо у нїм було. 

Віїак ше зачьйу пптп бзинову гарбату с сімейним молоком, тай як го 

знудило, тай го віригау. То буу такйй загрубіли, як кукурудзїнпй шу.іьок, 

— тай потім зараз стало лекше. Тож він то дїстау, шо йиму хтос дау 
шос з'їсти такого і заплодило сї у нїм такб. 

Зап. в серпни, 1911, від Н. Мокрицького з Далешева, пов. Городенка їв. Во- 
лошивський. 

960. Рада на любов. 

Як хоче дїука віддати сї, тай іде ї мама до Гупайлпхи до Підвер- 

бец, тай бере курку, а вона ворожит: „Берй“, — каже, — „водй з двох 

нбріу, або де сї сходьи дві млинїуки до купи, тай най сї дїука мййи, 

а тоту воду вісипати там, де парупкй гуляют, де челі'дь гуляє на то місце". 

Зап. в вересни, 1910, від С. Барановської я ІІідвербедь, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 

961. Грабельки до жінок, худоби, коний. 

Йпдеп чоловік буу удовец, але він що, хлоп здоровий, йиго кортйт, 

кобй якус си бабу найшов; але так вій радит сї, шббп то робйтп, жибй 
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нп мау свої і жибй дістау за дурно. Але йиму йидпі люди кажут: „Ймй 
собі лнлика, купи собі новий горнец і поверти ґирочкй і віднеси йигб 

у опіуночи у ліс і помінп, на що маєш мата; як до жінок, то помівп, 

лиш на іїиднб, бо на двоє на буде і тікай бігти, кілько витко, як зако- 

шіеш, бо як мураулї добудут сі до лилика, як він зачне кричьйгн, так 
у ті хвиля оглухнеш і осліпнеш, як учуєш йиго крик. А у девіть день 
підеш, тай бзмеш, там сі лйшит грабельки і вилочки з него, — з лилика. 

І як схочеш яку молодилу т собі привернути, лиш з далеку с иіт сардака 
показати, аби ніхто не вйдїу, тай вона прийде т тобі, а як уже ї не 
схоч, так лиш бзмеш вплочкй у руки, тай лиш до неї рукбу покажеш, 

тай вона віт тебе ніде. Так само купец, як має ті вилочки і гра¬ 

бельки, як пішбу у місто, як купці онстуиплп якус худобу, так вій узьпу 
ті вилочки у руки, так усі купці повідлітати, уже вони не хотьй тої ху¬ 

доби. А тими грабельками як иричесау т собі худобу, то уже ніхто і не 
куяпт, хбтьби там було і сто куицїу. І нараз приступає він до тої ху¬ 

доби і купує як найтанче. І тогдй озше грабелькй у руки і тоу рукбу лиш 
кииуу т собі на купці, так вони у него мусьи купити і дорого заплатити, 

бо уже так їх ваг кйгне до него. Тож то не мож поміняти грабелькй 

і вилочкй до усего, лиш до видної річи. Якже помінну до волїу, то уже 
до кбний нї“. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького із Далешева, пов. Городенка, Ів Во- 
лошивський. 

962. Як розлучити молодят. 

Як бп взьау барвінку з її (молодої) вінка, або його і як би листок 
перервав на піу і поставну ідей кусник иа однім боці води, а другий 
па другім, то би сьа розійшли як та вода. 

Зап. в Бандрові, Лїського пов , М. Капій. 

963. Як попсувати житє молодятам ? 

Ніби люди, котрі заздрісники, завзєтї єднї па других, такі робєт 
чари: Вире там, де тпчпє є писєча, набери тої зимлї, де пси бігают 
і попілу і перцю і соли. «То разом змішає, возьме, в горнец ссппли, як 
ідут до сьлюбу люди з молодов і той горнец кине папротїв людий, ва- 

протїв молодої, аби сє тії молоді кусали, як тії пси, а сіль то аби єдно 
другому вочп висолювало, а перпц, то жиби так гірко було. 

Зап. від мами в Будвапові, Теребзвельськпго пов., 1903, О. Деревянка. 

964. Вмовлена слабість. 

Так сі трафит, що з^пбайи сї чоловік с чоловіком, тай кае: „Ти 
слабий". — Так аби десїть чоловікіу йиму сказало, що він слабий, тай 
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буде такі слабий. А аби сказало десїть, шо вів моцнпй, так зараз етане 
модний. 

Зап. в серпня, 1910, від Н. Локрицького із Далешева, пов. Городепка. Ів. Во- 
лошипсьний. 

965. Коли хорий буде жити. 

Мої дьіідї кагали, шо як були слабі, а то їм сї показувало таке 
зубате, кланцате... Тош так: якже кому сї показуйи, тош той ше буде 
троха і жити. 

Зап. в серпня, 1910, від Н Мокрицьвого із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

966. Як попадї зуби висипали ся. 

А то у однї слободі був яритник такий, шо схоче, те й бере у лю¬ 

дей, і ніхто ни може йому нічого сказать потому, шо все ровно тоді 

пропав на віки. От він унадив ся до попа: прийде, того возьме й того, 
і так. шо вже й надоїв йому. От він раз прийшов до попа і просе дощок 
хороших — такі, шо голяця на двері. От піп подумав-подумав і насмілив 
ся вже оддать йому ті дошки, а попадя угляділа, шо він таке добро 
дурно оддав, та і ну його исякувать. А він нічого пи сказав, пішов. От 
піп після того попадю чуть пи бив зате, шо росердила яритпика: „Шо 
ти надєлала, стара корга? Тепер нам пропадать одь його!* -- А попадя 
одно ублажа його, шо нічого ни буде їм: надїїця, шо і сама кой шо 
зна. От тиїж ночі попадя вийшла на двір, а воно як загуде вихор стра¬ 

шенний чириз двір та пирпмчав ся він -чириз хлів той, шо були вівці, 
так вій і хлів розорвав.і вівці усї покрутились. Було їх двадцять пять 
штук і всі пропали, даже і смухи пи згодились, нїльзя було обдирать; 

поприставали до мняса і усї посиніли, як чавун. С тим ті візцї ни при- 

нисли їм ніякої пользи, падєлав їм убутку рублів на сотнягу, а попадї 
ви тронув, нічого її нп подєлав потому, шо і у неї було у носї. Так він 
таки її, хоть ни скоро, а таки спомпив. На вилийдпнь годів чириз два 
ЗОЙШЛПСЬ ВОНИ у утринї із ним христосаця, Т.1К він як дунув її у рот, 

так зуби після того і повисипались усї передні'. Це діло було отам аж 

за Вороніжем, де саме багато Москалів, тому уже годів двадцять. 
Борисовська волость, Валун, пов.. Вороніж, туб. 

967. Три роки в постелі. 

А то був олив случай у Обоянї, Курської губернї. Один Москаль 
він чинбарював там по городу. От вій у пяному виді тай вилаяв ярнт- 

ницю, так вона йому поделала, шо вія три годи й с постелі' ни вставав 
і увесь почорнів, як свята звмля. Так щастя його, шо у його була жінка 
ще похлеще тої яритппцї: так вона одходила сяк-так. С тим вони і втн- 

клп у воропіжську губерню і тут вони стояли на кватпрі в особе но- 
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строяііі хаті, запїмались чинбарством. Так вона, таж яритнпця, літала 
по ночам аж сюди та все лякала їх, то у стіну кпрпичя гупала, то по 
хаті як хто конем біта, а вийдуть на двір, кругом хати обойдуть — ипма 
нікого. Так воно їх годів три лякало, поки вона аж умерла. А вона бач 
па їх була спрдпта. Так вони тоді як почули, шо вона умерла, так тоді 
пирийшли упять у свій край. Ярптнпць і яритпиків сердить нїльзя, як 
нічого у носї нима. 

Борисовеька вол , Валуй, пов , Вороніж, туб. 

968. Земля з гробів. 

В одної жінки була дптппа слаба. І вона докторувала, що там 
могла, що там баби наплели. То з потоків воду в чоботї нести і вона 
в тім купала — нїчо пн помагало. То в ліщині купала — що могла. Що 
йно баби сказали, то вона робила. Вийшла собі ппрпд вечиром па місто, 
питає ся: А що там. кумо, лекши ваші дитині? 

Та де, чуєти — ще гірши! 

А шо робити? 

Вже хто шо скажи, то роблю нпнька ! 

Знаєтп ви що? — ше єдно робіт: ще з девєтьох гробів зпмлї на¬ 

брати і скупати тую дитину, тодп якось вам вже покажи: Або буде 
жило, або вмре! 

Запросила собі єдного чоловіка, щоби сє сама пп бояла йти на 
цвиптар, і пішли обоє в почи і зачила тота жінка брати зпмлю с пер¬ 

шого гроба, тей каже: рас; прийшла до другого — так рахує аж до вось¬ 

мого, як заліпила дпвєтий грій, як сказала девїть, як сє вітпр зірвав, 

як щось в гробі застогнало, то мало їм голови ни позривало. То вони 
нп знали, куда втікати. Вже пи знали, куди йти. Темрява сє зробила. 

І якось вопи впйшлп с цвпптару, прийшли до дому і занили оповідати, 

як їм на цвпптару було. 

Як скупали тую дитину в ті зимли, як впала зимлє на тую дитину! 

Зара впала зимлє або муравицє, цалком чорна стала дитина і рано 

вмерло. Так бабскі ліки викорувалп дитину. Ще би було жило, кобп були 
ип брали зпмлї з гробів. Тото дужп шкіл.диво. 

То так було, я забув то сказати: вопи сє пириспалп і прийшли па 
цвинтар і гадали, шо то вже дбсьвіта, а то було пврпд вопївночив. 

Зап від Яндруха Стец'ія в Будзанові, їеребовельськпго пов„ 1903. О. Де¬ 
ревинка. 

969. Віра уздоровлює. 

Була слаба йідному ґосподаровп жінка, все слаба тей слаба. Тей 
кажи: Пішов бп тп де до якої порошки, такої знахарки, або ворожбита, 

можи бн шо дав, можи бим подужала. Кажи, там в Мпкулипьцьох є така 
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ворошка, кажи, люди йдут, то вона дещо помагає. — Вій кажи: Як скоро 
вже як би знатя, шо поможи, то бим вже пішов. 

Али пп мав гроший багато, по сорок ґрепдарів. Пішов до Мику- 

линиц тей здибав сі з другим товаришем, зайшли до шиньку тей він тії 

гроші пропив там. Вже вийшов зо шиньку, тей став тей журит сі, шо 
вже пи має ш чим йти до ворошка. Подумав, подумав, али вій мав фляш- 

чину порожпу за пазухом па ліки, бире тай йде до дому, з голіруч ни 

піди до ворошки. Мав йти чириз рпштік, там тикла вода і росли верби; 

тей він йде чириз тую воду, чириз риштік тей витягнув фляшчипу, на¬ 

брав води, кинув шось три листки тей пішов до дому. ІІриходиг до дому 
тей вона питає, жінка: А щож там, кажи, ходив-ісь до тої ворошки? — 

Вій кажи: Та ходив-ім. — А шож вона там, кажи, казала? — Той ви¬ 

тягає фляшчипу зза пазухи, чи там с кишені': А во, кажи, дала якоїсь 
води, шось, кажи, кидала до пеї, якесь лисьця, чи шось, та на пий. — 

Та жінка взяла, напила сї тої води вечир, рано знов напила сї, тей кажи : 

Вже ми, чуєш, багато лекши від того ліку. Добри люди повідают, шо 
вона помагає. — Ний, пий, як помагає, то я ще піду, вона казала, шо 
за ті гроші ше дасьпь. — Али вона зак тую йідну виїїила тей подужала, 

здорова була. 

Зап. у Білоскірцї, Тернопільського пов. від Федька Рямара П. Стадвпк. 

970. Хлопці в склянці. 

Я був на стависку, а там була стирта. Нас було три і скакалисьмо 
з тої стиртп на землю. Ну, тай такісьмо скакали. Я прийшов до дому 
і на другий день мине зачала дуже нога боліти і то не боліла, но свер¬ 

біла, ніби поза шкіру мурашки лазили. На другий день болит, на третий 
день болит, ліпше тай ліпше, аж вже за тпждинь я вже ни годин стати. 

Якім йшов до третої хати в сусідстві по сестру, то на палици ледвом 
зайшов. Посходили сї баби тай радят, аби до баби везти. Там була така 

баба па Мантяві. Кажут: Вона відмовит, то ни буди боліла. — Тей по- 

їхалисьмо на Мантяву, заїхали під хату тую; така хата старенька була, 
поліплппа, з дзюрамп. Взяли мине шваґпр па руки, занесли; а як несли, 
том ґвавт кричав, так мине боліло. Принесли мине до хати, посадили па 
лавку. Та взяла, прийшла, скинула з меии штани, взяла якийсь ніж і за¬ 

чала притулювати до литки то звітси, то звітсп, а я сї бою! Все як 
зимний ніж притулит до литки, то ще гіршії болит. Гину, так болит. Вона 
зачьила шось балакати, троха шиптала, троха голосно, можи з годину: 

Ни боли ж то, ни круши ж то чпрвоної крови, білої костп, то на ліси, 

то на дебрп. Потім взяла яйце і качає мпнї по позі', а потім взяла — трас! 

Збила тоє яйце в шклянку : Диви сї, кажи, в ту шклянку — а вона жовток 

затримала, а білок пустила в воду. — Я сї дивлю, а там попирек шклянкп 
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такі пасмуги, такі акурат як вітир — я стою на пвредї, найбільшпй-єм. 

А в ті шкляпцї був-ім я і ті хлопці', жн зо мном сї бавили. Я стою з ними. 
Кажи: То вітир тобі подув на ногу і тпбе так болит. Казала: Йди на 

віз і їдь до дому. — І я встав, пішов па віз і поїхав до долу і вже мине 
нп боліла нога. 

Зап. у ПІ8нанцї Гнилій, Скалатського иов , від Матвія Голояда II. Стадник. 

971. Невгадлива ворожка. 

Слаба була в менн дитина, ломало і ногу, через кілька час. І мене 
дорадили люди, щоби везти до баби, такої знахорки. І ми поїхали до того 
села, до Луки. Які-сьяо приїхали дай дуже мені' сумно було, дужи сї мине 
ляк взяв, так нїбим до пекла приїхала. Але того дня не засталам еї 

в дома. Нернулам вечир до Багорова і хтїлам їхати до дому, але шваґер 
зачав збороняти, жаби запанувати і ще па другий день їхати там. На 
другий день прнїхалам там — я першого дня не була в хатї, но на по¬ 

двірну — прийшлам до хати, дивлю сї, а там навкола на сьцїнах тілько 
образів ! Думаю си: Можи вона з Богом робит, коли тілько образіз в хатї. 

А народу такого! Повни подвірна, ніби де на ярмарку. За то довго треба 
було чекати черги, жи так було багато людий. Тей як вже прийшла на 
менп черга тей я прийшла до хати. Та знахарка була дужи вбрана і ко¬ 

ралі великі мала і теньґа. Тей як я її зачала просити за дитину, гай 
вона минї кажи, жи дитина подужає, жи ї буде лекши; вона ми дасьць 
зїля. „Вона вам ще подужає, ще замуж ніде, Господиня з неї буде“. — 

Та, кажу, дай Божи, щоби так було. — Дала вїля, казала варити і при¬ 

кладати до тої ноги, то казала викине ґулю і потому витиче і буде ди¬ 

тина здорова. Потім я вже хтїла від'їхати, але шваґир кажи: Ще скажіт 

ви, брагово, за себи, що вас голова болит. Тей я зачала ї казати за 
себи. Кажу: Мене ще голова болит. Можи бисьте минї що помогли, щоби 
мине голова пп боліла. — Вона минї дала столец, казала сїстн і скинула 
з менп всьо з голови і посадила мине простоволосу. А я сїла иї жива, 

ні мирла. Ни тямлю иїц вже, де я. То їдпо, що я сиджу, бою сі гріху, 
що-я в чарівниці, а други стидно, що іілько людий видпт, що я сиджу 

рощіпчина на стільци. А вона мене як гже роїціпчила, а сала полетіла 
на двір. І довгий час, що вона пи була. І виртає до хати і зачинає минї 
ворожити насамперед. Я зачинаю сі сварити з нейом. Я, кажу, ворошки 
ни нотрибую, я їхала щоби, номошчн дитині', нп ворожити. Тей я кажу 

до неї: Я пи нотрибую ворошки, бо я в їдного Бога вірую. А вона пе, 
гайда, таки далі ворожит. Каже: Я знаю, ви мали спір з вашим сусідом 
за курку, з вашим кревпим. — А ми таки мали з пибощиком Лучком за 
курку сварку. А шваґир знав тай бире, потакує. А парешцї бпре, минї 
відмовляє: То на ліси, то на гори, заклинає то так, то сяк там, я — 
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мислите — слухала, коли я сї бояла. Ледвпм с хати вийшла, такім сї 
бояла, так мияї сї ноги трьасли. Тей їм сї сварила з швайром: Чо ви 
притакували, які-сьти видїли, що то мана? — І тогди ноїхалам до дому. 

Дитина ще послабувала — бо то па весні було — від весни до зимних 

мнясниць і померла, не помогла нічого. А я жила в страху, все мине 
сумлїня глодало, чо я до ворошки зайшла; потому навіть їм сї сповідала. 

А по тім часї кілько минї дїтпй слабувало, повмирало, алн я до во¬ 

рошки ни їхала. 

Зап. у Теклївцї, Скалатського пов., від Пар. Стадник П. Стадішк. 

972. Як ворожбит уздоровив дівчину. 

Я прийшла була до Чайковского. Дивлю сї: повна хата людий, 
а якийсь заглядає попід зорі, потім на двір виходив, заглядав; казали, 

що пізнавав по хмарах. А то в Чайковского дівчина слабувала, вочи ї 
боліли і ніс. І він поїхав до їдного села і привіз якогось чарівника. 

І він ї пускав кров з носа, так було мопси тої крозп з пів літри в ми¬ 

сочці, так шума стояла, видно, що раптово йшла кров. Потішав ту дів¬ 

чину: Нп журн сї, ти ще будеш здорова, ще сї відась, будеш мала дїтн. 
— І якось помогло. Нічо ї еи бракує. Тапер сї віддала, али якось ни 

чути, шоби ї шо бракувало. Кажут, шо ї дужп богато кошіувало. Али 
шо заплатила, то ніхто ви знає. А поТїм пішов той чоловік до Янька — 

в него жінка була слаба - і тая також ходив по подвірьу і попід зорі 
заглядав, алп казав, що та жінка вже ни вийди. І таки вмерла. Була 

дихавична, спухла. її треба було ворожбита! 

Зап. у Магдалївц'і, Скалатського пов., від Катерини Черпиш П. Стадник. 

973. Бездарні ліки. 

Пішли раз паші корови на пасовиско і пройшли до дому тай зачали 
бити, не годии їх було видоїти, пе годин було приступити до жадної. 

Тай моя свекроха зачпла сї радити знахарок; казали їм тії знахарки, 
дорадили, щоби варили якесь там зїля, на горєчпи камінь капали і при- 

товкали тим каменем ратиці. Тай вони так робили, але нїц не помогло. 

Зап. у Теклївцї, Скалатського пов., від Парані Стадник ТІ. Стадник. 

974. Козак здержує дощ. 

Проявив ся на Залиманї козак-калдуп, шо одводпв дощ. Як туча 
найде, він вийде с книгою й чита — тучі й розойдуця так, шо дощу ни 
було усю весну. Народ казав, шо це віп тучі одганяв. Бач як туча етапе 
надходить, а в його лак саме, як і в відьми, черва поза шкурою й во- 

рушпця, кишить і нн даєть йому покою. Народ приходе до волосного 
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старшини тай каже: „Вишли його, такого-сякого од нас, а то ми його 
вбєио!“ — Прийшли до батюшки, кажуть: „Батюшка! так і так, общп- 

ство обурюєця на козака; каже, шо вій калдун. ІИо нам зробить, гаоб 

общиство одстало од його?" — Батюшка каже: „Ниправда ваша, вій 
чоловік нічого". — Та харашо, шо дощі скоро пішли, а тоб його вбили. 

А шож, може воно й справді' шо морочило, та як його налякали, воно 
й ппристало морочить. 

Борисовська вол., Валуй, пов , Вороніж, туб. 

975. Як радали давно на посуху. 

На брак дощу то так робили: згопйіп людпй силоаіцю до ріки 
купати сі, бо як сі скупау опнр або відьма, то зараз ішбу дощ. 

Зап. в жовтив, 1910 р., від Т. Блошки ів Колївок, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

976. Ворожка з Підвербець. 

У вас йи Гупайлиха, що ворожит лопухом, чорнобілем і оливу якус 
зливає — сипле на воду, а вона дивит сі на то, тай ворожит. „Адй, — 

кажи, — „сьвічкус обідьііа до церкви, то чому не даш ? — Адй песик, 

вйдиш, псас сі настудила"... — А вонй кажут: „А-я, я, вона добре ка¬ 

же" ; тай то йдут... А шандар здибає тай пптайп сї: „А ти вітки йдеш :" 

— „Та я ходила до Підвербец до І’упайлихи“. — Тай запише, тай по¬ 

дає до суду, тай за пару неділь йде Гупайлиха до цюип... 

Зап. в вересни, 1910, від Сеньки Барановської з Підвербець, п. Городенка, І. Во- 
лоїшшський. 

977. Рада ворожки, щоби ліпше поводило ся. 

Трафйййи сї, що ідут до ворбшкп або ворожбита і він дес шос 
угадує: „У вас за хатоу йи якйс приточеппп плотбк або дерево, вікіпьте 
єгб, бо то вам шкбдит, тай наймїт службу Божу, то буде вам лекше. 
Що той скаже, то старают сї докладно сповнити. 

Зап. в с'ічни, 1911. від Антона Трачука із Далешева, пов. Городепка, Ів. Во 
ЛОШИНСЬКИЙ. 

978. Ворожка радить перенести стайню. 

А як щос згйне у чоловіка, а чоловік піде до ворбшкп, а ворбшка 

каже: „Кобйсте моглй 5' йячім місци покласти ту шбпу, бо то“, — каже, 

— „нещіслйве місце, то вам сї не виде нїчб“.— Тай тогдп чоловік бере, 

працує, так шбпу перебирає на друге місце, бо там щіски казала во¬ 

рбшка, що найде. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького з Далешева, пов. Городепка, Ів. Во- 
ЛОШИНСЬКИЙ. 
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979. Як ґазді не вела ся худоба. 

Бив я єще парібкок. Пас я з другим сусідським парібком на горі 
бйдво. На нашій уцї бйва на горбку кошар на бйдво, де в літі' ночу- 

ваво. Мі’ няньо мав дос’ шумні вовн і корбви. Але якас на них зашва 
біда і барз бідни бйви, а навіт штош пару здбхво. Реку, што то може 
од трапи, або од да-чбго. 

Раз в неділю повідат мені нон хлоп, што зі мнов пас: — „Бігай, 

рече, до Гути Полянскбї до нонбго дзяка, што чйтат з псалтпра, 

То єґомбсцї повідают, што там доброго нїт, што нич не знаєт і штбб 
їх не пйтат о раду, аіе як біда, то члбвік і голяка1) ся імає. 

Пішов я до нонбго дзяда. Дав він мені ніж і повів: „Вчинь но, 

сйну, псалтир”. — Вчйнив я, а він рече: „Та тобі, сйну, бйдво ся не 
веде”. — Реку му: „І та, лем не знам чему”. 

Вчйнив я бще раз, посмбтрив він в кпйжку, тай повів, што нон 
кбшар не на чйстім місци поставлений. Я би бив нїґди не повів, што през 
нон кошар нам ся бйдво не веде. — Реку я єще дзядбви: „А што мам 
рббиц, може то ціва ука нечйста?” — „Нї, — повідают, — возь, пе¬ 

рестав кошар на північний схід в діл!” 

Вернув ся я до бйдва і не ішов домів, лем ся забрав з нбним па. 

рібком до діва. До вечеря кбшар смо переставйли. 

І што ви, пане учителю, повісте, што од того часу біда бйдво 
иохабива і до ґнеска бйдво нам ся барз шумні веде. 

Зап. у вересни, 1910 р., від Мих. Гошка в Грабі, Ясельського иовіта, Осип 
Яворський. 

980. Нечистий у виді пса. 

У сусіди, їдного господаре, заслаб був кінь. І він не знав, що ему 
сі стало. Поїхав він до дохторє. Не дав той ради — кінь погиб. Ну, 

ногиб він, а то взєло сї брати до другого. Пішов він до ворожки. Во¬ 

рожка му повіла, що: Там маєш лихе місце коло хати, розбий свої шта¬ 

хети і тобі сї нїц не стане. І він прийшов до дому, розбив штахета 
і тепер му сї добре поводит. Тато старий вийшли в ночи на двір тай 

видів, як довго бігав довкола хати білий пес, а потім десь щез. Ото 
й сам він фурт воював. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. повіта, в липни, 1906 р., від Клепана В. Ле- 
винський. 

981. Ворожка вгадує смерть жінки. 

Минї трафлбло сї в Топорівцех, що донька умерла, а тон звить по 
доньці, вдовец. оженив сї з другоу і с тоу другоу собі файно ґаздувау 

х) Бритви. 
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і любйу сї, а невї першої мевї казала: „Ото мипї жьиль“. — „Та чого?* 

— кажу. — „Він казау свої жівцї, а вона мпвї сказала": „Що ще жінка 
жила, як я вже на тебе оком кидау". — А я питаю сї: Чому?" — „Бо 
я буу за жінки у ворошки за того, абгі вона .війшла, а вона сказала: 

— „Не заходи сї з уздоровленєм, бо твоя жінка беспечне умре, а та 

ожениш сї е тоу па схід сонцьи, що він буу прйсьпжнпм". — „Ожеж я 
уже утрати^ надію і ие пнтау нї лїкаріу, нї нїчо жіндї, лишім так роз- 

дуаувау — на схід сонцьи, котрий буу прйсїжнпм. Ага, ну то йи така 

Пучина, що я можу оженити сї. І до штирох місїцїу стало сї так, що я 
с тобоу оженйу сї. Але не кажй нікому". — А она сказала тещи — такі 
непи небішцї. „Ой" — каже — „як ми сказала, том аж мало не упала 
з жьилю". 

Зап. в сїчни, 1911 р., від А. Трачука 8 Далешева, поз. Городенка, їв. Во- 
лошинський. 

982. Із пирогів град. 

Пастух пас коні. А баба наварила пирогів цалу миску. І зібрала 
сї гола, іде в поле с пирогами. Як взела йти, то метала пироги, всі 
пироги в еден бік. А той з заду йде і ти всї пироги збирає в міщє. Тай 
потому забрала сї вна до дому. Полягали спати. ІІіснули. Той отворив 
вікно тай ссипав пироги до хати крізь вікно. С тих пирогів став великий 

сьнїг, лід, мороз. Вікна замерзли літної пори. Хто то зробив? Він сї 
признав. Наметала на тучу, на людей, аби скосила пару селїв, аби град, 
тучі вибили всьо в поли. Потому він сї вамельдував до віта. Зїхала ко¬ 

місія ревідувати, що сї стало. А він каже: Що я зробив? То вна ви¬ 

несла тілько пирогів в поле і ссипала, а я зібрав і вісипав до хати. 

І він дістав за то нагороду, жи оборонив пару селїв, бо його Пан Біх 
натхнув своїм духом. 

Зап. в Уличнім, Дрогоб. повіта, в липни, 1906 р., від Івася Курія В. Ле- 
винсьвий. 

983. Злобна яритниця. 

А оце як стоїть за двором яритник або яритниця,. то ото хто мимо 
їде, так должен воздать честь; а ни дай Бог підсміхпуть ся — так ото про¬ 

пащий будиш иа віки. Раз дівчата ішли у аидїлю по улицї, а під дво¬ 

ром сиділа яритниця. От одна із їх і підсміхнула ся, так вона с того разу 
стала кричать на разнї голоса. Та вони її вже куди - ни куди возили 

до розних бабок і ворожіїв, так на силу одходили. 

Борисовська вол,, Валуй, пов., Вороніж. їуб. 

984. Ворожба солею. 

Я служила в єдної ґаздині', а вона була чарівниця і на Великдень 

ворожила, як вийшла з церкви. Настругала сьвяченої соли, взяла си 
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в запаску тої соли і пішла довкола хати і метала в усїх чотирьох кутах 
і в хатї, в стайпи, в сїпьох. 

Зап. у Бандрові, Лїського пов., від Г. Бідник М. Капій. 

985. Сушена голова щура. 

У пас у Коноватовому, шо у Типоля, свинарь був Джиджпм, при- 

кащик, так його дочка, шуть його зпа, де вона взяла крисячу головку 
і ссушила; а свекор, значить, дознав ся, внпяв с печі. Вона приходе, 

він її п пита: „Шо се ти хотіла нас утруїть?* — Прийшов син, він 
і синові сказав. Так вони били-билп її, як сучку ту, і вона втикла, по¬ 

мандрувала к суканому сину. 

Борисовська вол., Валуй, пов., Вороніж. Туб. 

986. Ворожка Дунїйка. 

Ту в Далпшеві то була така ворбшка Дунїйка, де тепер Тарас 
Петро і то зі сьвіта до неї приходили. І то як чоловік чистий, то такі 
порошки давала, що нїчо, а як затроєний, то буде ригати ящірками. Тай 

Федір забажьйу порошкіу і заклйкау сусїдїу і сусіди були сььітками, що 
ящірки в нїм були. І він як тоти порошки зажйу, як сї вічистиу, то ще 

двацїть лїт жиу при добрім здоровю, алп на него ради ни було. 

Зап. в цвітпи, 1911, від Николи Блошки з Колінок, пов. Городенка, Ів. Бо- 
лошинський. 

987. Ящірки в ковбасі. 

Йиден парубок пас па облозі' худобу. На йпдпого чужого ґоспо- 

дарп. А того ґосподарп дїука йшла і казала му: Чо ти ту пасеш? і брала 

сї до него обдирати. А він не давау сї і взьиу, пабпу і відти займиу 
худобу. А відтак в зимі ходили колїдувати хлопці. І ходпу той парубок. 

І колїдували під хатоу того господари, шо він пас. 1 каже ґазда: Ходїт до 

хати. — А він собі пагадау, шо він побиу дїуку. І па закуску дау ка- 

вальчик кобаси. А віп собі пагадау той парубок і взьпу, сховау в ки¬ 

шеню ту кобасу. Приніс до дому і дау мамі, а вопи сховали ту кобасу 
па комин. І вона стояла девіть депь на комині в теплі'. — В девйитий 

день подпвилн сьп, а там йп ящірка. І тогди кажи: Якби я буу зїу, були 

би в минї такі. 

Зап. у Костїльииках, Бучацького пов., від Софрона Хартуняка М. Капій. 

988. Мука з сушеної ящірки. 

У йидпїм селі буу такйй парубок, що дуже з дїукоу закохау сї, 

а уиа йпму каже: .Васйлю, їдеш у лїс?“ — А він каже: „їду“. — 

„Кобйс мпнї міг імйти зо дві ящірки живих, а най буде*, — каже, — 
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„й нежива". — А вій приїхау у ліс, імйу ящірку і узьиу, росклау во- 

гопь і ссушгіу ту ящірку па нрубу. І узьиу, стер ї на муку і вїкіг опучку 

с чобота і зібрау ту муку з ящірки у овучку, завйу і поклау на пень 
у лїеї на дубовий і ирпклау каменем. Але він приходит у вечір до 
дїукп, уже як приьчібу з лїса, а вона йиму каже: „А іїмйуес ящірку?" 

— А він каже: „Ой аьи“, — каже, — „не мож було ймйти“. — Але він 

поїхау зноу у ліс у пару день, дйвпг сї до того платна, а с тої муки 
так як мак дрібні ящіркй поплоднли сї. І він тогдй каже до свого това¬ 

ришки: „То так дїукй зпают чарувати паруикіу, диьй сї“, — каже, — 

„що сї зробйло. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького із Далешева. пов. І'ороденка, Ів. Во- 
хотинський. 

989. Сушені ящірячі яйці. 

В Колінках дїука дала далишіускому парупковн даньй, шобй ї сва- 

тау; а то були сушеиї яйцї ящірьйчі; али пиритрймала черис чьис і то 
ййму пошкодило і зачьйли у иїм росій ящіркй. Зачьйло йнго пнчй і су¬ 

шити. 1 нп припускало му їсти. І потім поїхау у гори і дау йнму чоловік 
напйти сї зїльп і упирезау йигб поясом і оден чоловік тисвуу з одного 
боку поясом, а він рйгау і віходйли кавалккмп ящіркй і навіть цілі і до 

того йиму примовили на воді чгістї. По примозі с тої водй зробйло сї 
так гий горофййна юшка густе. І пісьлї того зробйу сї здоровий і пішоу 
до Канади. 

Зап. в липни, 1910, від Митра Ласїйчука із Далешева, пов. І'ороденка, Ів. Во- 
лошинський. 

990. Як парубок ригав ящірками. 

Йиден парубок ворау' і закликала го вдовйцьп па сьнїданок. Дала 
йнму горіуки. І він сьп тоУ горіукоу захлпснуу, шос му сьп в голові 
закрутило. Відтак слабував два роки. І так рйгау ящіркамп, шо як віде 
під мур, як зачне ригати, йидеп конец в писку, а другий під муром. 

І пішли вони до ворожбита. А ворожбит казау так звйивати крепко і віп 
вірігає гет усї. Али як зачну вірігувати, то трохи не вмер. І так сьи 
вігоїу, а здороульи вже ни мау. 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов. від Софрова Хартуняка М. Капій. 

991. Парубок ригає ящірками. 

Раз привезли до Петрової мами паруика; так буу вісох, шо лиш 
була шкіра і кости, так го спйли. Тай вона му дала зїльп такого напйти 

сї, тай го увийзала від ніг аж до голоьй, так го увйизаяа рушником. 

Тай тогдй як зачьйу рйгатп ящіркамп, то ал; попід лаву бігали. 

Зап. в жовтий, 1910, від Аппи Воробець із Далешева, пов, Городепна, Ів. Во- 
лошинський. 
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992. Порошок з яєць ящірки. 

Йи такі, що як хочут зробити збитки... то йи такі ящірки па поли, 

як сапає сї, то нахбдпт еї таї і яйці па поли, і то потому о=ме тих яйц 
і зітре і дасг з горіукоу віпптп другому. І то вітак сї плодпт у пїя, 
тай він цндїє. Єго млоїт, аудит, вій їсти не може і нидіє с того. Отжеж 
йи такй зї'лє, що дай сї шіти, як хто вігрияає, перетримає. І у нас буу 
такий чоловік, що давау і віратувау. Єго діти зпают, але тим пе орудуют. 

Зап. в лишш, 1910, від Явила Воробця з Далешева, пов. Городенка, їв. Во- 
лошинський. 

993. Ящірки в попаді. 

А то разві ни було? росказують — єсть. Брат погромської иопадї 
жививсь, а вона, попадя, на свадьбу приїхала у Шаталовку (чи вона за 

Остогорським, чи де}. А там викричали: „Знахор прийшов! Знахор прий¬ 

шов!” — Ну, а ’на говорить: „Де ?“ — „Оп говорить, стоїть миз людьми”. 

— Вона й говорить: „Он какой!“ — Так вій тїко глянув па неї, та 
подєлав. Вона стала на разні голоса кричать, боліть. Як найшли бабку 
під Валуйками, вона дала їм лїкарства пузирьочок: „Виж, ка’, дорогою 
ни прпнїмайте його, а єдти домой!“ — Так вона приїхала домой, при¬ 

пала, як начала рваць ця, так аж шіснацьцять ящірок викинула. То всїна 
боліла, вже ниживії дєтї рожала, а то як дві дєвочкп родила і вмерла, 

а вони виросли. Дохтарі лічили, лічили, пїяк ни вилічили, а бабка за 

гривинпк вилічила. Дала чогось випить, як почало її рвать, так аж два- 

нацьцять ящирок вирвала. Як хто каже — ппма ящпрок, а отже з по- 

грімською попадею було. 

■ Борисовська вол., Валуй, пов., Вороніж. Туб. 

994. Два цебрики ящірок. 

Оден чоловік, я не знаю з котрого села якурат, росказувау, шо ему 
жінка так віробила, шо такий буу грубий, шо у двері не улазєу си. 
І ходву він по дохторах і стратву білше, єк вісім морґіу, аби си із того 
виздоровиу, а то нічого ии помогло. Але прпйшоу до него якис Гуцул 

і каже: Я би тебе порадиу, аби ти мені дау десять короп; я би тебе 
завіу там, де є ааґазин з тими чортами. — Добре. — Веде віп єго, веде 

— завіу до Косова, а у Косові дес зник, Але той іде далі'. Як уже зму- 

чиу си, сїу’ коло дороги і трохи відпочиває. Але иадійшоу другий Гуцул 
і питає си єго: А куди Бог провадиг? — А топ каже: Я мау товариша, 

Гуцула, а той мене лппіпу у Косові тай я пе знаю, куди іти. — Але 
той каже: Дай мені десєть короп, а я тебе туди заведу. — Той віпєу 
10 корон тай лау тому Гуцуловн і той єго завіу туди, до тих апахаріу. 

Війшоу один Гуцул і каже: Ходи, чоловічку, до хати. Питає сн він єго 
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тая: Ця хоч, аби я заверпуу на того, шо тобі се зробпу, цп хоч, аби 
ему дарувати жптє? — Каже вів: Той, шо яевї се зробпу, пе має душі, 
але я маю душу, то я єму дарую. Най ему Пан Бог зап.татпт за то, шо 
він мені аробяу. 

І дали єму тая якус воду, аби він випну таз такі па місци, а другу 
фляжку дали, аби винну аж у доза. Але каже той зиахар: Як будеш 

іти до дому, то абис нігде ие сїдау анї раї, а скоро прийдеш, абпе за¬ 

раз ту фдяшку віппу і лєгау до лушка. 

І він пішоу. Прнйшоу т хакі, війну ту воду і лєг до лушка таіі 
єк через чес отворпу рот. то вибігло з рота зо два цебрпкп ящірок... 

То єго рідна жінка таке єму зробила. Потому, шос у два місєцї, 
жінка померла. 

Заїт. від II. І’ошки у Кардочі, Снятип. пов. А. Опищук. 

995. Ніаба на сковороді'. 

Була калдовпиця, а в її сапожппкн стояли. ІІрпходе до її сусідка 
і пита: „Шо, каа’. вловили?'- — „Вловила!"' — Деж воно** ? — „В пічі 
сохие!" — Вона впшла с хати, а ті сапожипкп ка’: „Давайте подпвиця, 

шо вопо там?“ — Одкрили піч, дпвляця, а там на сковороді' лягушка, 
і засохла*а-а, як сухарь. Ну, взяли саиожиикп лягушку .суху і вкинули 
її в кісет с табакоя і побили її молотком, — побити її, побили на яелкаї 
часті'. В тому кісетику воно і лпжпть і повісили на стійкі. А воно мов¬ 

чить. Коли одкрили, так там їх. на скільки було частей побито, стілко 
й жабппят—так і кишать! А ті нічого на питають, так поахали-поахали 
й каа’ть: Цеж воин, сукинп дочки, хотіти когось отроїть**. 

Борисовсьва вол.. Валуй, пов., Вороніж. Ууб. 

996. Чари кракаком. 

А я чуу, що не лиш можна очарувати ящірками, або чим будь 
живим, але і кракаиом (рука па роздорожу), аби сетругау і дати до ва- 

иою і буде так само бракувати (шкодити). 

Зап. в липни, 1910, від Івана Воробця із Далешсва, пов. І’ородепка, Ів. Во- 
лошипЛкий. 

997. Циганка ворожка. 

Циганка йде у лїс, тай нарве с колокічки того пасїньп, тай прийде 
до якоїс жіикп у село, тап каже: „Дайте мпої, їаздйиько, на стан по¬ 

лотий, то дам вам такого насі'ньичка, що як дасте чоловікова с чіілос, 

то вас буде чоловік любити1*; а як ньи, то каже: „Дайте мппї чбриу 

НАТЕРЩЛП ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐІЇ. Т. II. 12 
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курку, тай дайте мпнї руку, то як вам поворожу, то так вам буде щіека 

веетп сї, що то рас“... А жіика ие знає, повірпт, тан дає. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького із Далешека, пов. Городепва, І. Бо- 
лошпнський. 

998. Як Циганка ворожила. 

То бпла Циганка і мевї ворожила. Нові дат, жп сьа віддам, жп бу- 

дут тройе сватп, жи і дні будут на схід соньцьа, а другі на захід сонь- 

дьа, жп педев буде такий, жи з воська вийшоу, а другий, жи ни буу 
в воську. І повідала, жпбпм межи дїукп не йшла на поли, бо вони ми 
шось таке дадут, жп сьп нп віддам. 

Зап. у Бандрові, Ліського пов., від Г. Бідник II. Напій. 

999. Не помогли штани. 

Ходив хлоппц до дївкн, дурив ї, жп се буде жнпив. А потому він 
се вже з другов зачпв жпнитн. А та ґвавт дівка — закликала ворошку. 

А там ше були єго штани, того хлопцє. І занила ворошка пат штанами 
віск зливати. І казала: Він се до тебп повернн. На, опри — тії штанп 
нюхай. 

Дівка штанн нюхала. І ни повирнув се. 

Зап. від мами, в Будзапові, Теребовельського пов., 1903, О. Деревяпка. 

! 000. Як баба причарувала жениха. 

Била чаріуппцьа і хотіла счаруватн, жнбп дїуку віддала. В неділю 
рано варила барвіпок, льала тот барвінок, де йдут хлопці, а як то пи 
помогло, вона пішла до йипчої ворошкп, мудріїцої, жпби і повіла. Во¬ 

рошка новіла, жнбп стьила курку; а вона взьнла, стьпла курку і занесла 
до свеї дїукп — мала віддану — і ту курку дїука зварила. І звать 
пішоу по того паріпка, жпбн їхав по дрила в ліс. Він приїхав з дри- 

вамп, вона дала му курку їсти. А він мовну, на шо вона курку зарізала 
дльа нього, жи не треба било стинати. — А вона мовпла, жи курка ні- 

допхала сьа під двері і сцьіііа курку дверми. Тогди тот парібок увьау 
в неї дїуку. Вона Бандрівська, но я би пн новіла котра. 

Зап. у Бапдрові, ЛУського пов., від Г. Бідпик М. Напій. 

1001. Коханок літає у снї до коханки. 

Оден парубок служйу у дворі у Колінках, а дїука служила с Тоу- 

мачьи і полюбили сї обойп і зробііу ї дитину. І вітак не хтїу ї узьйтп, 

оженйу сї з другоу, а вона забрала сї до Тоумачьп і так му зробила, 

що засне у вечєр, він пробуджуйп сї, а він піт хато5' положений у тлу- 

иацкої дїукп у Тлумачп. Ухбдпт до хати, їдьн, пют обидвбйп і зломит го 
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сон і нараз зробнт сі зноу у Колінках (повіт Городепка, сім миль від 
Товмача), алн нп зпаан і вн чуйн колгі. Казала му так, що якбнм хіїла, 

то як ті писе, то бп у тобі кістки нн стало, а він і нросйу, щобіі вона 
йиму дала спокій. 

Зап. в липни, 1910, від Митра Лаеїйчука з Далеаіева, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошинський. 

1002. Парубок під землею. 

То бдеп нарубок ходив до дівчини. Дурив і, жи се буде живив 
з нев. А вона кажи до него: Та жени се вже рас, нн ходп дармо! 

І той взєв тей і покинув. Пішов в сьвіт. Бо він пи мав свого го¬ 

сподарства. Алп вона зачнла сумувати і пішла до воротки. А воротка 
кажи; Чикай, его мусит принести! 

Як зачпла воротка шептати: Як на верха, нрпнесп. 

Коли він таґжн буу якісь сьвітовпй. Він вже знав, що робити. Тей 
взєв кретовипє, насипав собі па капияюх. Прилетів злий дух до него, 
тей го нн годин був взети, бо вже був піг зпмлев. Тей прпходпт злий 
дух до воротки, прилітає тей кажп: Нп годин го взєти, бо вже під 

зиллев. 

А вона кажи дівці, що він вже вмер; вже під зпмлев. А дівка 

с тої роспачп тей в воду скочила. 

Зап. від мами в Будзанові, Тсребовельського пов., 1903, Марія Деревянка. 

1003. Як баба спровадила дівчину. 

Рекрут иарукував до войска і дужп тужив за свойов дьівчпнов. 

І посходили сьп до йпднойі прачки. Посходили сьи, а вона го сьи пи¬ 

тала, чого вій так тужпт. А він кажи, жо зіставив дьівчппу і дужп му 

жаль за пьов. Тей вопа йиму кажи, йак дасьць ііпигку. то йі зарас спро- 

вадпт. — А він кажи, жо нп так ппигку, алп дасьптку; алн хоча сьи 
ппрпконатп, чи то правда. 

Тей вона зачила щось там бптп; йакісь йайцьі бпла, йакісь йіглп 
закладала. 1 післала йіх два па двір з льантухом. І аби вони тримали 
льаптух і йак пад ними зашумит, аби вважали, бо вопа злитих па той 
льаптух. Бопп так зробили. І вона йак була при роботьі із закасаними 
рукавамп із нівквартков в руцьі і так злитьіла. 

Зап, від Бронки Бабія, Львів, О. Деревянка. 

1004. Змій у ворожки. 

Живеть баба Бикетьчпха в хуторі Зпмлянках. Вопа ворожить од 

усього: узнає, де украдуть, куди новидуть. До неї літає огнений змій. 

Як литить, так пскрп й сине слідом за собою, ось паче слободу запале. 



180 

Влїтае у верх, сідає там десь у закапелку. Як хто приїде до пеї воро¬ 

жить ця, вона Його п питає, а він її уму-разуму павчає. Вона страшна, очі 
якісь чудні. Мп з матушкою Олпксандрою їздили, як у пеї ключі про¬ 

пали та платок. Вона набирає кружку води й дпвиця та розказує. „Ключ 
пандите, каже; дівчина чорненька найде; а п.таток, каже, пропав, його 
вже продано". — І справді' нянька чорняЕПнтка пішла па смітник (смітя 
повисла) висіюю, тай найшла ключ, а платок пропав. 

Борпсовська волость, Валуй, пов., Вороніж. туб. 

1005. Як жінка мала прийти до дїтий. 

Вєра! їй спала й пн чула, як Апна Василівна росказувала про 
бабу Бикеччиху. Василівна пп віре, іцо до Бикетки в ночі лукаві ходять. 

— Як же тут ни вірить, коли про це он і люди кажуть. Ув одного чо¬ 

ловіка ис жінкою дітей пп було. Вони й приїхали до Бпкеччнхп, шоб вона 
їм пособпла. Я забула, чи с Троїцької воли були, чи ще відкіль. Бикеч- 

чоха й оставила їх ночувать. Бабу вона положила спать у хаті, а чоло¬ 

віка па дворі, а сама пішла до мелнпць. О півночі приходять лукаві. 
Вона з ними балакає па присінках: „Отак і так, каже, приїхали до мене 

люде". — Воип взялн кубушку, ті лукаві, та всі'в її й повппудювалпсь: 

„На, кажуть, оддай бабі цю кубушку. Нпхай вона вппє цю воду, так 
у неї будуть дїтп“. — А той чоловік лишить иа дворі та все й бачить. 
В ранці даєть їм Бпкеччпха ту кубушку. Він нічого ни сказав Ї2, запріг 
коня й поїхав пс жінкою. Тіко то над'їхала вони на нпрпхресну дорогу, 
він узяв ту кубушку та об колисо і розбив. А воно ті маленькі чортп- 

нятка хватають ся за колпео та кричать: „Мамо, мамо, возьмп й пас!" 

— Вій по копеві та скорій їхать тай ка’: „Умру, пи поїду до Бпкеть- 

чихп і родичам і сусідам закажу. 

Борпсовська вол,. Валуй, пов.. Вороніж. Туб. 

1006. Ворожка Бекетчиха. 

ІІІо ви чуди, Василівно, про бабу Бекетьчиху? Чи до пеї шо ходе 
н почі, чи як? — Та кажуть люди, шо до пеї серед почі 8 болота лу 

каві ходять, тікп я тому пп вірю. Міні п самі доводилось бувать у єї 
разів с три. В останній раз я була в її с салдаткою, спстрою дякопової 
Налажкн — водила її в Харків паймать. Вопа с Королями така вже зпа- 

кома. Моя спстра Ліїсавета Королька ще й па свальбі у Бикетки гуляла, 
як вона свого сипа жпнила. Тоді ще вопа пп в славі була. Гарно таки 
погуляли там день, а в вечпрі хотіли їхать до долу, так вопа й на пу¬ 

стила їх, Королів. Каа’: „Ни їдтп, ще й завтра буде гуляшія тай на 

дворі завпрюха. — А так нндалеко од Бикетки живуть плпаіпппкп її, 



181 

Улаепикп. Там уже такі охотпикн, шо й матїико рідна! Як набплп вони 

тп.х зайців, як нашппртувалп салом, так одного духу паїеп ся. Зазивають 
ті Уласвпкп всіх до себи. Була там і наші Королі. Пють всі та співа¬ 

ють. Випивша була й Бпкетка. Коли кинулись, ннма Михайлової ;кінкн 
(Уласпнкової). Туди-сюди нпма таи годі. Михайло все сімейство россииав: 

Криком кричать та шукають Ті. Тоді до Бикеткп: „Дядинко така-сяка. 
нодпвпеь, де жінка!" — Вона одмагаїця: „Голова болить1-'. — Він її 
у ноги. „Ну, кал’, гимоньська ваводина, дай водиці в кружпцьцї". (Вона 
бач на всіх лаїць ця). Днвилась-дпвнлась: „У, паганосьвітний — вона 
у погребі під драбиною, сидячи, снить". — Коли так, полізли в погріб 
і витяглії її віттїль. Так ото й повила я у Харків салдатку наймать. 
А слух вже е, шо Бикегка вороже. А салдатка й каже минї: „Якби вона 
сказала липі, чп наймусь я, так ми б до неї зайшли". — „Шо ж, к’уу, 

давай зайдпмо. — Заходимо до неї так у полудень. Вона бурякн скро¬ 

мадить і бі іі і красні, і скатнртпна лижить на лаві. Мн бач, як поскро¬ 

мадимо бурякн, так у воду їх зараз пускаїмо, а вона на скатпртпну кладе. 
Поздоровкались ми, я попросила водп напнть ця. Вона й ішта: „Де вп 
йдпте?" — А я кажу: „Іду у Харків п.шмінпицю наймать". — „Яка ж 

це племінниця? Я знада еїмю й Лпсаветн й Машки галпчнньської: в їх 
наче ии було такпх дочок". — „Та це, кажу, Юрчшиина, шо в Кпсн- 

левому живе. Її чоловіка в салдатп взяли, так оце я виду їі наймать. 

Скажіть, спасибі вам, Апдріївночко, чн найму я її". — Вона просе пас 
заночувать, — каа’ — пізно вже йти". — А мн кажпмо, шо нам треба 
поспішать, шоб впстпгнуть сьо’днї в Охріаівку або в Слободку. 

Взяла вона кружку, а там води так иа дпньцї. — „Дайте, кажу, 

я пабпру". — „Не, нп треба, каже, буде и сього : тут єсть с стакань- 

чпк. — Дшшлась-дивилась вона в воду: „Кати батька зна шо набрихала. 
ЇІлнміинпця ! Яка вона тпбі нлпміпшщя? Вона тнбі чужа!" — А я їй: 

„Шо небуть треба ж казать. — „Нї, ти мінї нп збрешиш, ни збрешпш". 

— „Ни найму ж я її в Харкові?" — „Як в красний базар наймнш, так 
нп прнвидеш назад, а як у чорний базар наймнш — так нривпдеш". — 

Ну ото понращалнсь ми і пішли, а салдатка й пита мине: „Шо то вона, 

тьотю, натякала?" — „Та я, кажу, й сама нн рощаламакаю, шо то за 
базарі такі красний та чорний". — „Ходіть, ка’, поспитаєм її". — Да¬ 

леко було вертать ця, та треба було. Вирпулпсь ми, а вона й кричить: 

„Я тибі казала — верни ся, ич по дурному ноги бє“. — „Та мн, к’уу, 

забули поспитать, шо вп за труди положите з нас". — „Купи, ка’, мппї 
чулкп гарні на смерть". — Тоді’ вже я пптаю: „Скажіть, Андріївночко, 
який то красний базар?" — А вона каже: „Як на чаї та на канхвети 
наймнш — ото тобі красиий базар, а як на куховарка — так ото чорний". 
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— „Чи я ж її іш впстиму до дому?" — Нї, ип впстпмеш, нї, сама йтимеш. 

Коли так паймпш її, так вона буде в золотї“. 

Прийшли ми в Харків. Найнялась та салдатка до губпрпаторової 
ипвісткн, така розряжипа стала і деньти у банки е. Датипу родила, од- 

ппсла в приют, а далі другу й третю. Син тут у пеї у пастухах був, 

тплят пас: одежа па йому обірвана була, руки й поти порепались, наче 
ножем їх покарбував хто. Так вона його туди взяла, зодягла: такий став 
кавалерія. — Бикетка разів с пять у Київ їздила, а двічі так пішки хо¬ 

дила у Київ. — Як коний украдимо у Лапковського (пару жирпбцїв), 
тоді' прикащпком був у його Білозоров. Лапковського тоді' ии було дома 
— їздив лічить ця за границю. От Білозорова і справляли до Бикеткп 
узнавать про коний, так він і слухать пп хотів, кричав та лаяв ся по- 

матїрно, зьвіиїте. Приїхав сам Лапковськпй; росказують йому про Бп- 

кетку. Він і каже: „Ми поки ип будим її про лошадей питать, а попе- 

риду вивідаїм у неї ума“. — ІІривизли її та взяли, зажмалп в одну руку 
цїіковий, а в другу пять цїдкових. Стали питать, шо в які руцї, вона 
і сказала. Тоді вже вгадала, де коні і їх попаходплп. Оце тіко я й зяаю 
про Бпкетку, а білш нп дойшла тону. Подейкують там люди, шо до неї 
нічу з болота виходять, та я тому пп вірю. 

Борисовська волость, Валуй, пов., Вороніж, губ. 

1007. Ворожка відгадує злодія з карт. 

Як щос у чоловіка згііие, або що украде хтос, то бере шустку, тап 
іде до ворошкп, а ворбшка кгіпе картами, тай каже ему або: „На по- 

луднп той злодій спдйт, або чорний, або білий*. А той чоловік тогдп 
здогадує сї, що може й йп якого ворога має, що иа полудпи сплйт у селі. 

А чоловік повірпт ворбшцї, а У'па нїчб не знає так, як той пень. А чо¬ 

ловік куда хбдит, усе говорит: „Ото, кумцю, мн відгадала ворбшка; 

нішбуем до ворошкп, тай акурат сказала того, що на мене важпт. Лиш*, 

— кае, — „не маю до него, рації брати сї, бом го“, — кае, — „ни 

злапау*. 

Зап. в липни, 1910 р., від Н. Мокрицького із Далешева, пов. Городенка, 
І. Волошппськпй. 

1008. Злобна ворожка. 

Були в нас раз панї-матка Гапка і чпсалп предпво. І росповідалп 
иппї, що їм їдиа жінка повідала — вонп були в дочкп в Супрунівцї — 

що її сї раз так придало: Вона мала пнвістку і вонп сї с том нпвістком 
колотили, все як то з ппвістком. І вона так як мала гроші, то все но¬ 

сила за пазухом в платочку і раз вона ті гроші загубила. Ну, тей за¬ 

чала шукати, тей вчіппла сї пивістки, що то вона вкрала; все — вкралась 
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тай вкралась гроші. Тая ипвіетка сї відпирала, що нп вкрала, а тая 
кажи: Треба їхати до ворошкп. 

Поїхала зо сином до ворошки і прийшла до хати, а той сип то си 
сїв під хатом иа приспі. Порошка взяла ї, посалила па столец і росплела 
тай зачала ворожити; щось там шепчи, то вибіжи па двір. Побігла на 
двір і шось до неї говорило с під стріхи, кажи : То тії гроші, як вона 
мішала свиням, впали в цебпр і свиня зїла. Алп кажи, що то таки яп- 

вістка взяла. — І порошка прийшла до хати і зачала ї щось шиптатп, 

шиптати пад головом, пу тей кажи: То так і так. кумусю, то така ваша 

нивістка взяла гроші, доори ви собі думали. — Вилите — кажи та жіпка 
— я таки казала, шо то вона, а вона сї відпирає. Та вийшла с хати тей 
кажи до сипа: Ходи, поїдпм до дому. 

Тей па дорозі', як їхали тей кажи: А впдиш, сину, то таки вона 
взяла гроші. — А син кажи: А впдите, мамо, і ви би дали її віру; а я 
чув, що її щось говорило, що то, як ви мішали свпна і впали ті гроші 
в полову і свиня зїла. — Ну тай вона кажи: Коли так, то єиакшн ни 
буди, но свиню заколпм тей сї пирпкопаєм, чи то правда. — Приїхали 
до дому тай зараз закололи свиню тай знайшли гроші. В кеньдюсї були 

кажи. 

Зап. у Теклївцї, Скалатського пов.. від Насті Бучинської П. Стадник. 

1009. Корова гроші зїла. 

Та як було діло! Значить, живили сипа. Потім нп понаровплась 
свекрові нивістка і він все на неї пападаїдя, все пападаїця. От приїхав 
раз свекор з ярманкп. Пообідали вони там гарпеиько. Вийшов на при¬ 

сінки, почав гроші лічить, скілко вторгував, тай пішов кудись на двір 
чи що, а той гаман оросив на присінках. А пастух тоді саме гнав насти 
скотину. Ось одна корова підбігла під крильце тай проковтнула той 
гаман. Прийшов він, кинувсь — нпма. На времпя ипвіетка була у сінях. 

От він її й пита: „Параско, ти не бачила тут гамана?“ — Вона гово¬ 

рить: „Нї, нп бачила!" — Він шукав-шукав, пп найшов, почав на пеї 
пенять: „Ти ж сама тут була, тут нікого нп було. Признавай ся, а то 
як поїду до ворожки та як шо скаже, шо ти взяла, так тоді прощай ся 
з світом!" 

Поїхав до ворожки, та кинула на карти і каже, шо своє сімейство 
взяло; білої нікого не було, як із свого сімейства. — Приїздить вій, 

опять пападаїця на неї. Вона присягаїця, шо я пп брала. От він і каже: 

„Поїду у ІІопаспе до ворожки: так та як скаже, так і буде". — Запріг 
і став їхать з двора, а хлопець: „Дідусю, і я поїду з вами!" — Він 

його взяв. 
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Приїжджає до ворожки, вона його остання ночувать до ранку. По- 

впчерять їм дала. От вони повичеряли, полягали спать. От хлоппць устав 
і пішов на двір. Увійшов у сїпп, слух а — шось у пижпі хаті батана. 

От він нідойшов тай сдуха. А тая три чоловіки здорових та страшних 
питають її: „На шо ти нас кликала?“ — Вона їм і росказуе : „Приїхав 
ось чоловік; пропали у його гроші, а він ппня па ппвістку, а вона от- 

казуїгь ця“. — Воиа кажуть: „їх гроші взяла ип ннвістка, а їх іззїла 
чорна корова; а кажп, шо ипвістка взяла; вона з горя втопить ця або 
повісоть ця, так мп хочпмо, шоб душа наша була". — Всталп вранці, 

воиа й каже: „Ннвістка взята гроші". — Він поблагодарив і поїхав до 
дому. От дорогою й каже той хлопець: „Дідусю! шо я чув нічу, як 
виходив па двір. Приходило до баби три чоловіки здо-о-оровпх та чорних, 
так як лукаві наче та й питають: „11а шо ти пас кликала?" А воиа їм 
і каже: „Приїхав чоловік, пропали у його гроші; так вій пивя на нп- 

вістку, а вона отказуїця — каже, шо ип брала". А вони їй кажуть: їх 
гроші пп пиьістка взяла, а чорна корова зїла. Так ти кажп, шо ип- 

вістка взяла: може оиа з горя втоппіш або повісиця — шоб душа наша 
була!" — Він вислухав, зараз приїхав, зарізав ту чорну корову, найшов 
той гамай у тій корові. 

Борисовська вол., Валуй, пов., Вороніж, губ. 

1010. Ворожка черпає знане в чорта. 

бдиї жіпьцї пропали коралі. Чоловік питає: Де твої коралі? 

Вона кажи: Я ип знаю де. Десь иропатп, би знати де. 

А він кажп: Чикай, я поїду до ворошкп. — Поїхав до ворошкп 
з наймитом. Наймит сє лишив на дворі. Він пішов до ворошкп до хати. 

Зачпв ворошцї росповідатц, що ему пропали десь коралі, а пп знає де. 
Ворошка кажп: Чнкайти, я вам скажу, де ваші коралі. 

Вийшла ворошка на двір, зачпла свистати і шось прилетіло до иеї. 
Питає ворошкп: Шо там скажеш? 

А ворошка кажп : Ту прийшов єдея чоловік, десь му коралі' про¬ 

пали. Хочп, жпбп му сказати. 

— Ого так: Воиа прийшла с церкви, мала коралі на шиї і това¬ 

ровії мішила і коралі сє ссупулп ш шиї до цнбра і яливка зїла, ялнвка 
лиґпула тії коралі', алп абис так сказала: Твоя жінка з жомнєрамп пила 
і жомнєри з неї здіймилп. А він прийди до дому, асінку забє, а сам сє 
повіспт. І я буду мав с того профіт! 

Так злнй дух повідав до ворошкп. А паймпг лижав па возі, а то 
сє ип впгко було — і паймпт всьо чув. Вони го пп виділи. 
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Приходні порошка до хати і опре, росповідає тому чоловікови. 

Кажи: Ог так: Твоя жінка по жомперамп пила, була пяпа тай жомиєрп 
здіймали з пеї. 

— А чоловік се роесердив, заплатив ворошці', шо там то... їди до 
дому, такай нпдобрии — вже жінку забе. Алп наймит кажи : Чпкайтп-но, 

ґооподару, нп будьтн такі нидобрі. 

Я лпжцв на возї, я в ;ьо чув, що ворошка зп злим духом вогорила. 

Алп ви возьліт, натомісьць справти пабожепьство і ріштп ялівку пирісту, 

бо тота яливка коралі зїла. 

А ґосподар кажи до вето: То нп правда! 

А паймпт кажи: Щом служив в вас три роки, то я вам всьо да¬ 

рую, як то ви буди цравда. 

І ввели, зарізали ялпвку, ялпвку роспороли і коралі витегиулп 
з яливки. Тогдп справили баль, їли, пили, висалили сє за тое, що 
вобое жиют. 

Зап. від ламп в Будзанові, Терсбовельського пов., 190і, О. Деревинка. 

1011. Жінка підливає жінку. 

Як буу Кіркіп ту у лісі, бгжеж я їзди у до Червоного з ним на 
свйііта. Тай тамечка коло Червоного ви село і жінка ішла води, а друга 
мала за-зле на шо, тай чпмос підольліпла і. Огжеж та кобіта убрпла 

— стала ногоу — у тото і потім і йога спухла сильно і ради і не було 
і лиш посйнїло і більше нїц, і чобіт ие мож було убути, і у шппталп 
буїа і піхто і пе міг раду дати на ту пбгу. На зле пайшло сі, а па 
добре не мож було, жеогї і хтос порадиу, лсебіі вона сі віздоровіла. 

Зав. в лапни, 1910, від Якпііа Воробця із Далешева. пов. І’ородеака, їв. Во- 
лошипський. 

1012. Чим підливають. 

Какут, що як в пенавистп, то підливає одеи другого. Отже какут, 

що наборе тої зпмлї, що киртпцьп нариє, отже ту землю опре, росполїкуе 
ци у мисці, ци у цпбрі і підливає того. А хто па ту землю перший етапе, 

так зарас той дістай каліцтво. 

Зап. в цвітни, 1911, від Панька Сеиовопика із Далешева, пов. І’ородепка, І. Бо- 
лошинський. 

1013. Причина недуги. 

Посварила сп одна жпчка з моіїоу служнпцеу тай хотіла і з одним 
чьоловіком бпгп, а я сказау ваші папн. Тай та жіінка ппшла до коршмп, 

уішіа сп тай два див слабувала тай казала: „То та (моя с.іуживцьн) 

заузьйла сп на жени тай хоче мене с сьзіта зігнагп — скажіт і, пай сп 
боіт Бога, бо я маю діти дрібні' тай лишу їх“. 

Зап. Ів. Волошипськай в серпші, 1911 р., від ІІпкифорана із Росгік, пов. 
Вижпиця. 
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1014. Цвіт папороти. 

Буу такий пастух, пас худобу у лїсї і бууг убутий у постолах. Вії- 

пау одного ралу пастп худобу у лїс тай дес загубпу одну штуку худоби. 

Алп зачьпу він за тоу худобйиоу шукати — то сї діяло перед Іваном 
у почії — зачьпу лазптп по корчьйх і дее му сї цьвіг папоротп утрьйс 

у поскіу; тай наколи инму то упало у поскіу, так зараз він у-знау, шо 
сї у сьвікі ґіє і узнау навіть, де йпгб худоба і пішоу і завернуу зноу 

до череди. Алп тут топ скампнюшппк позавндувау ипму, шо він звайп, 

шо сї у сьвітї ґійп, тай узьпу, перекпауу сі у пана і узьгіу такі порьпднї 
чоботи. ГІрсибсит у лїс пастухбви чоботи тай каже: „Мой, тобі'“ — кае 
— „не устйдно у постолах? Скидай постоли, дай мпнї, а я тобі дам отсї 
чбботп, адй-о, подарую ти тай сї убуйпш так, як пан, не будеш ходити 
у постолах". — Тай хлоп скпнуу постоли, убуу сї у чоботи, поґикувау 
паиовп тай пап собі пішоу від вето, а він від пана — і забуу уже гет 
за усьо. Тай нараз дпвпт сї — позавертау худобу — нема чобіт, він 

босий! „Агій, а то що? Як то з мене могло так щезнути?" — Вертає 
віп сї на то місце, де сї с паном міньйу: постоли етоя на тім дісцп. 

Бере, убуває сї у постолй, а за то й гаткп пп майп, шо він колйс знау 
— всьо забуу... 

Зап. в грудня, 1911, від Н. Мокрицького із Далешева, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошинський. 

1015. Планетники. 

Я чуу, що жепщппа або хлопец, як сї урбдит по сімох місїцьпх, 
то такий буде мати дар, що що скаже, то сї стане. Так с такйх осббіу 
навіть сї удає, що будут ворожйти, бо що уна скаже, то так сї стане. 

Я чуу, жп то тотп планетннкп — семакн. то унп навіть уппсуют до ка- 

льиндаріу, що пророкуют усї чувства, уроджаї, або ни на уроджаї, що 
внп скажут, то все довйсує сї до кальйпдаріу, то все кажут, що то 
с плаветнпкіу. 

Зап. в маю. 1911 р.. від Наколи Блошки з Колінок, пов. Городепка, Ів. Бо- 
лопіивськпй. 

1016. Знахар — пів хлоп, пів жінка. 

Тут прпказуют, шо йп у горах чоловік — піу дами — піу хлопа; 

хлоп, а цпцкй мани .. Ну і ідут до пего і він щос їм узнайй, дає їм шос 
до дому, каже їм плювати на хрест, — але то образа божа говорити... 

Зап. в маю, 1911 р, від II. Дичука із Далешева, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошинський. 

1017. Як знахар передає свою науку. 

бслї який яритппк або ярптнпця при старості' здає свою доложность 
кому вибудь другому, то його перво иауче, як молитви читать. Хоч пойме, 
хоч ни пойме, а як піддасця під дявольську вдасть, так тоді' сам зна, 
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шо робить. Після учоби молитов заставля учиника урізать мпзппного 
пальця і вппусте з його кров, так на бумазї тию кровго щоб розписав ся; 

а тоді ту бумажку кинуть хоч у піч, а хоть у воду. На цю штуку мало 
хто соглашаїця: Хіба уже хто пп пожаліє своєї душі, так цю штуку 

сотворить. А то вони ще якимсь низамітнпм для людей способом учать; 

заводять у курник і там уче молитви такі, шо й на голову не падїншн, 
усі звізди і місяць і святих по одинцю пипибере — все плете у ту мо¬ 

литву. Потом при кінці заставля зпять з голови шапку і пприхристить 
ії, тоді три разп плюнуть-у шапку. Тоді уже, як впвчиця циї мудростп, 

так і у салдатп його ни возьмуть і хоч шо, так украде — піхто й нп 
знати ме, замки усі може пальним подпирать і биз гроший у лавку піде, 

а накупе, чого схоче, нуля його нп возьме. Ну хоч як вопи нп хитрять, 

яким способом нп підходять, а як у якого чоловіка хрест у лобі єсть, 
так ні на шо пп согласпця, а дума тілко про одного Бога і живе, як 
Бог дав, па ііичестпх духів нп надїїця, а надїїця на одного Бога. Нп- 

чистип дух іміє вплпку силу там разпї чудеса творить і людей соблаз- 

нять, по все таки Бога пп ппрпхптриш. 

Бориеовська вол., Валуй, пов., Вороніж. їуб. 

1018. Як чорти рознесли парня. 

При еих годах ярптнпків стало мало, опроче хіба по Москалях 
кой-дн єсть. Вовн можуть иортпТь людей на разні манїрп, шо людп кри¬ 

чать на голоси, і усипають бісів у спредину на біллі' і ппщі. Вопи учаця 

творить ці манїрп один од одного. А перво хто учиця, так оддає чор¬ 

там душу, а тоді' уже як умпра, так ннридає свою доложпость кому- 

нпбудь другому і тоді уже його душі не займуть, а душа їхня буде уже 
того чоловіка, який учиця унов од його, того старого яритпика. Одпн 
молодий парипь задумав вивчиця цьому ділу. От він став ходить учиця 
до одного діда, а жінка і батько й мати узвали, шо він ходе. А він, 

той яритвик, нрпказав так йому уже, як вивчив, шо буде іти із учоби, 

так шоб підойшов до дверей і гуркав, шсб одчппили і хтоб ни підойшов 
одчинять: хоч батько, хоч мати, хоч жінка, так шоб кого нпбудь перво- 

начально спортпв, оказав шоб сам себе, чи уміє дїйствувать, чи пє. От 
він підойшов і гука: „Одчиніть!“ — а вони пп озпваюця потому, шо 
вони знали цю музику, шо як вийти куму-нпбудь одчинять, так ото про¬ 

падеш на вікн. От він разів трп гукнув — ни чуть нікого. Так воно як 
хватили його тоді чорти — так рознисли його иа клапті. І він Йому 

приказував так, шо: Біжи, нп оглядай ся і прибіжиш та ніхто ни одчпне, 
так все равно пропадать. І так, значить, як на яритнпка учиця, так нпма 
грішнішого пад цього діла. 

Бориеовська вол, Валуй, пов., Вороніж, ґуб. 
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1019. Чоловік, що хотів бути знахарем. 

Буу одеи такпй чоловік, сій хокіу показати свою мудрість; вій 
чуу, що буу одеп такий знахарь, шо знау до короу — промавййтп. І він 
сї хокіу тим обібрати, адеж він добре пе знау. Нрнйшбу за ипм чоловік 
у почй піу до одппацїтої години і его вїкликау с хати і казну: „Хоґїт, 

куме, бо у мене дужп корова заслабла". — І він єго віу гбрааш-лїсамп, 

аш єгб прпвіу піт скалу. Алеж він не зпи\г, Йнму сї показувало, шо то 

не скала, але йияу сї покатувало, шо такий делікатний будинок — стай- 

ньи... І прпвіу йигб до корови — корова сї сходила с тельйя і сп.тне 

ослабла, — а кі корові було з очип.. І гштайи сї той, шо то прпвіу. 

„Як ти такий добрий знахарь, скажи мпиї, шо сї корові йи?“ — А се 

не була корова, то була незібдиикова жівка. І то ему сї показало, шо то 

не корова аж о дві мінутї по дванацїтї. І як він туда заходйу, ему сї 
здавало, шо то палаци. Псгадау собі і сказау: „Боже. що такого, що 
якім заходйу, такі були палаци, а тепер сї зробйла скала". — І нрийшоу 

до долу і зачійу росповідатп жінці. Шо. „бувім і сам пп знаю де*. — 

А жінка йпму па то сказала: „Шо ти такйй поквапний, обзивати сї віт 
першого разу, як хтос кричйт на тебе у ночп?" 

Зап. в вересни, 1910, від Юрка Колопеніюго з Бівки, пов. Городенка, І. Во- 
дошинський. 

1020. Кандидат на знахаря. 

В одному полку був мудрий салдат, на всі штуки зпахар. От вій 
подружив ся з одним новим, нидавно поступившим салдатом і в одно 
свободне времия став йому паталдикувать уші, шоб він піддав ся під 
його вдасть. Саллата того звали Каряо, шо ппдавно поступив, а того 

давношнього, дядька уже цьому салдатові повожу, звали Максим. От Мак¬ 

сим зазів Карпа у затінок тай росказуе йому, як він може действувать 
своєю сплою: „Я який схочу замок мізилнпм пальцем одомкну, кого схочу 
у очах обманю, с пятаком піду на базар — на дпеятку з базарю ири- 

нису, яку душі вгодно красиву баришню підманю, заміж хоть саму гпни- 

ральску дочку — і то можу взять". — От Карпо сяухав-слухав. у серці 
аж затьохкало; задьор узяв і спбі навчпця спї мудростп тай каже Мак¬ 

симові: „Навчи мене, я тобі чим-нпбудь оддякую". — „А чож, можно, 

та тілко на будущу ніч улови де-иибудь чорну кішку та казанок, от я 

й навчу". Балакали вони довгенько і розойшлнсь. 
Карно пошти усю ніч нп спав, все з думки йому ии сходило вчеиня. 

Потом сяк-так провівши день, у вечнрі нагибав спбі кішку у одпиї баби, 

украв прямо с печі — добув казанка, заховав у буряин, а сам пішов до 
Максима па кватпру і зве його на учобу: шо він уже готов с своїм ді¬ 

лом, тілко за учптплим стоїть діло. Максим даже з радістю пішов, шоб 
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уважить своєху товаришу; — ин так уважить, як підвистп чоловіка иа 

гріх, шоб у місті ув аду сидіть. От Максим Карпа надержав, шо вже стало 
пішо, затого півночі, тоді і повів його прямо під ліс, впрстов у пати от 
города, па ппрпхрестпу дорогу. Дойшлп до пирсхрестя, остаповплпсь; 

Максим став лагодить таганок, а Карпа послав за дровами у ліс. Карпо 
назбирав дров, приніс до того міста, і стали розпалювать, розвили 

огнище, а дров па стає. От Карпо пішов у другий раз за дровами у ліс. 
От тілю він вийшов за кущі та став дрова збирать, а воно з-за кущів 
як прудпть бричка, шпстирак коипй запряжпио і біжать прямо па його. 

Кіп молиця і хрпсгпцт, упав павколспп — як живий до Бога пп лізе. 

От та бричка хто па де й ділась, як він начав молиця. Карпо тоді лиш 
с того лісу до Максима — забув і дрова ті, шо назбирав. Прибіг, ва- 

хакав ся, став і мовчить; а Максим і пита: „Чого ти сопеш?" — А він 

трохи оддихав і каже: „От шо, брат: як ото я пішов за дровами та 
тілко за кущі зайшов, а воно хто-’на віткіль взяла ся карета та прямо 

иа мене; а я став Богу молпця, а вона і окрилась, та тепер бою ся йтп 
у ліс". — А Максим і став уговорять Карпа: „У, дурак, чого ж тп 
боїс ся? Та пп бій ся нічого: воно нп троне, хоч яке страшне буде 
показуване, та ти прямо й нп замічай, шо воно буде лякать. Ідп скорій 

та збирай дрова, а то скоро попалю усї“. — Карно думав-думав: 

„Нужно йти!'1 

Пішов упять у ліс та тілко зайшов за кущі, сажень за сім, а воно 
як затріщить по кущах впхор та кпмо його. Карно нп злякав ся, бутьто 

і пп заміча та збпра дрова. Трохи згодя нпдалеко од його як закавчить 
шо-то пп своїм матом, потом стало сичать так, як гадюка. Пій пп втер¬ 

пів, хватив оберемок дров і липитухп дав прямо до Максима. Прибіг, 

броспв дрова, а сам і забожпв ся, шо білш ви піду у ліс. Максим і каже: 

„Ех тп! А ще хотів вивчиця! Ну так тепер же пе ходи у ліс, давай 
у двох сидіть: тепер уже дров хвате". — Ог вони епдїли-епдїли — коли 

воно іе лісу того витпкаїця яке-то чудне жпвотне: віл-пп-віл, відмідь- 

пп-відмідь, товсте, довге, а ноги маленькі, очі такі як решнто убільшкп, 

красні. Карно побілів, сидить, ирпгарюппв ся і слова нп промове; а Мак¬ 

сим одно під бік штовха Карпа та шепче: „Нп бій ся! нп бій ся! воно 
пп троне!" — От воно новзло-новзло, доповзло до казапка сажень за три 
та тоді хто-’зна де й ділось. 

Казанок уже став кликотїть, покипів ся довгенько, уже затого пара 
було її виймать із казапка, от воно як зашумить, як зашилпетить коло 
казапка, казанок як лоппе — так усіх водою і обдало. Вони як схва- 

тплпсь та шо єсть духу навтікача, куди попадя, чпрпз ярики та гори; 

де попадедя сарма, так вони — с прогону ипрпплегне і нп зачеішця, хоч 

чприз який ухаб. А Максим одно тілко й зпа крпчпгь на Карпа, шоб нп 
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оглядав ся назад. От вопп прибігли до дому та попадали під повіткую 
на санп тай сопуть, одно одному нічого нп кажуть. Ог вони трохи од- 

дпхали і вже сами в сибі образуаплись, тоді Максим і каже Карпові: 

„На шо тп так здїлав? їй коли задумав учиця, так про Бога нічого 
згадувать, а то тепер білш нічого тибі н нн скажу, коли ти такий. Воноб 

нїчогоб і пп було, як бн ти нп лякав ся та нп молив ся Богу. Так 
нропалп тілко мої трудн“. — А Карно і питає Максима: „ІЛож то таке 
нас лякало, чп апголи, чн чорти?“. — А Максим отвіча: „Та я, на¬ 

ринь і сам нн знаю, шо воно ляка, чп може анголп нп допускають нас, 

шоб мп ви лізли у напасть, чи може, чортд нп дають, шоб ми ни ппрн- 

хптрялп їх; а то як бн всі люди знали оцю мудрость, так і чортам би 

волі нп було". — Ото Карно і пита Максима: „А шоб тп ни робив ті 
кішці, як би зварилась?" — „Та хіба ще шо? Узяв би і рознатрошив, 

пприбрав би у неї всі кістки, найшов би ту кістку, яка саме нужна тай 
оддав би тпбі: от би ти і знав те, шо я знаю, даже як все ростеніє 
балака — і то я знаю і чую“. 

Ог Карпо вислухав таку прпятпу річ та с того разу бросив усю 
дружбу с тим салдатом, а сак пирисилив ся на другу кватиру, подальши 
од Максима, сибі на думці': „Цур тпбі, пек! Лучп ипхай мене па войнї 
убюіь, чим волшебством защпщаця". С тпм Карпо поки й вислуживсь, 

так нп думав учиця цьому волшебству, даже бояв ся пізно ходить годів 
три. Отак, братці, багато знать на цім світі. Як-то треба показаця на 
той свіг? Нпдурно кажпця ця пословиця: „Хто багато прплпча, той 
більш усіх і одвіча". — Не, мабуть, треба так жпгь, як нам Бог вилить. 
Бога нп ішрихитрпш : Бог шутпть нн любе, Бог нп Микптка! 

Борцеовська вол , Валуй, пов, Воровїж. їуб. 

1021. Стрільба від злого духа. 

Бпстряиський Кабаи мав фузію віт злого духа. Як вій її дістав? 

То може дістати, яв піде до сиовіди та озме сакрамент нід язик на спід. 

І потому вій сакрамент тримає, аж десь сі діє. Не пустит с під язика. 
І вже від нього відступиг син божий, а злий дух приступає. 1 тодп він 

тов фузїов, що загадає, то вбє. Як висит виа иа сьтїнї, а має щось вбити, 

то так сі буде колисати сама. І він тодп бере на плечі і муспт щос зди¬ 

бати, мусит му сї щос трафити. 

Зап. в Улпчвім, Дрогоб повіга, в лиши 1906 р. від Митра Кушніра В. Лс- 
внаський. 

1022. Стрілець замовляє звірину. 

А одйп пан у Путй.тові закупну полюваньп, хотїу, аби лишень такі 

впн мау. Він дуже стрілец буу головний; котра па него звір прийшла, 

він і не пропустгіу. Найшли сп стрільці', а одіти кажи: „Шо мппІ дасте, 
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шо я так зробю, шо впи ие буде біігі звірі?" — „Я заплатю вам дуже 
файпо". — Потім каже: „Я зробю". — І зробйу, шьо іилер птаха абй 
летіла, то боїт сп на вето летїті; вже другий рік, шо вин не може ннчьб 
убиті, бо звірь ие йде на него. 

Зан. в сершш, 1911, від Онуфрія Яківюка з Товарницї, пов. Вияшпцн, І. Во- 
ЇОШИНОЬКИЙ. 

1023. Стрілець не дозволяє бити звірину. 

Ми йшли на ііулюваньн, а вип каже до мене: „Не йди, Онуфрію, 

бо онн ннчьб нн убюг". — А я тогдй кажу: „Оий убюг тай будут мати !“ 

— „Нн убют“. — Потім зіб[алим сп тай пішли і гінці гнали. А тот 
товар1) назад завертау на. гінці, а на стрільці ньп, тай били буками, 

і пішбу товар, — поутїкау шо до одного — не хотїу іти на стрільця. 

А впи каже: „А я добре казау, шо ин убєге, унп мене усердпли тай я 
нп хтїв, абп шо убпіп". 

Зап. в сершш, 1911, від Онуфрія Яківюка із Товарницї, пов Вижниця, І Во- 
лошинський. 

1024. Стрілець — знахар. 

Ішоу чьоловпк з Голбу (село пов. Косів), але даунб, тай каже: 

„Я пушку замовк», шьо не буде вона стрільигі"; — нрн громаді. Хата 
була в л'ісї при гаті, а то зійшли си самі стрільці тай собі розмовнії ш. 

Тай той каже: „Я йпк замовк» пушку, то котрий буде стрільпті, то не 
стрілнт, може міріті і у чьолоьіка. Я дам двацїтьпйпть левіу". — „Ая“ 

— каже — „ти знаїш?" — „знаю". — А то сухбвькпй буу чьоловпк 
дуже, а грубий си пптау у того сухбнького, А тот каже : „Така жьиба, 
аби знала замовної пушку?" — А тот каже: „Но, но, будем впдїти" — 

кажп — „набивай пушку!" — Тот пабиу пушку — великий чьоловпк, 

а тот віймну двайцїтьпйпть банькіу, дау тому тай ішшоу на тот бик так 

поза верші тай скит, пробачьпііте, холбшпї тай справну му, ипрнпрашьйю, 

дуну тай каже: „Бери тай стрільпй тут мпвї". — А тот дпзпт сп тай 

еьчібт сп, бере пушку до лиця, змірьйе тай не може. Нарешті каже: „Е 
що, внп миіії дну двацїтьпйпть левіу", — крамсає, а пушка нп хоче па- 

лйтл... Набита — три разн крамсає... А той каже с того боку: „Пнлуй!" 

— Такії справльпє му пальцем. „Бпй!“ — каже — „чьому нп стрільп- 

еш ?“ — Той кремсау, кремсау — подпвйу си, а то вода с цїукн капає 
і с курка — ато веремйи — чисто порох му замок!., і всьо... Вий каже: 

„Чьому тп не стрільй-лн. як я тобі заплатйу?" — Бігти перехбдпт, 

а той каже: „Но а" — кажи — „нп зиа5', шьо ти знаєш до пушькп. 

Научі й мене". — А внн каже: „Шьо? Аби мене така жьйба учьйда?" 

Звірина. 
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— „Дам тобі цйпдпсьйть леьіу!“ — І не холїу. І тогдн узнали при всі 
громаді, шо внп шос виає до пушки. 

Зап. Ів. Волошпнськиіі в серпин, 1911, від Онуфрія Яківюка з Товарнпцї, пов. 
Важниця. 

1025. Стрілець-знахар із Колінок. 

У Колійках такий бу\ чоловік, називау сі Василь Шлапак, — та¬ 

кий буу великий стрілец, шо як схоче шо 5'бпхп, лпиг війшоу с хагп па 
поріг, їму прийшло перед поріг, вій убпу цв лиса, цп заипді. Алп йпд- 

ного разу за Дністром у лпкйикі горі, у скалі, там зайшла воучйха тай 

мала воучппьйта; а він зайшоу туда, пирпвіз сі чприз воду, віліз на гору 
і забрау тотп воучпньйта. Забрау він ти воучииьнта, зачьйу пестп, але 

уже тут блйско хати, він пообзирал” сі, а вона летгіт — воучйха — за 
ппм. Він пообзпрау сі, ийво у ґальоп тай живо до хати, тай віліз на 

під з воучпньптазш. Вна наколи влетіла до сіпни, а він с пбду тай і за- 

бпу у сїнех. Вітак він тотй воучпньйта продау таким панам, а їму тогдй 
суд вїдау нулюваньи чгірпз тото, шо він такйй мудрий, — де вій сам 

хокіу, там полювау. < 
Зад. в грудпп, 1911, від Н. Мокрпцьккого із Да.тепіева. пов. Городенка, І. Во- 

лоншвський. 

1026. Гуцул згадує, що дома діє ся. 

Михайло К. буу у Коломиї пять кіеїцїу у криміналі. З єднйм Гу¬ 

цулом собі розговорили сі і сказау єну. що 5" єго домі там діє сі. Я 
прпйшо.у до дому, запамйптауем собі акурат, коли у котрім дай то було 

і акурат уеьо так було, як він каау. 
Зад. в ляПЕИ. 1911. від Ав. Трачука із Далешевп, пов. Городенка. Ів. Во- 

ЛОШИНСЬБИЙ. 

1027. Гуцул нидає з землі кілок у дірку в бани. 

Як клали баню тут на церкві, як нричйнювалн церкву, то три Гу¬ 

цули робили, тай оден на горі веркіу ґбри на кіукй і крпкнуу з горй: 

„Зроби кілок та подай*. — І той вробйу кілок і кйнуу з землі і аж на 
гору полекіу і з землі залекіу у ту ґпрку, тілько що той лиш забігу 
сокпроу-. Але і дощіу тогдй не було, то знак тому, що вовй відвертали. 

Зап. в липпп, 1910, від Петра Круця із Далешева. пов. Городсака, Ів. Бо- 
ЛОШПНСЬКИЙ. 

1028. Пан і майстер мають чортіз. 

Ту буу песошдк Матущин, лато, кін с Слйвок буу, тай ишоу він 

з жіикоу собі тай зайшоу до Городенки, а там будували якій майстрй 
дім, такий великий, а вій припишу піт той дім, тай собі сїу з жіикоу, 

тай вачійу полуднувати. А майстрй дах збивали на горі і з пего сі 
сьміяш, шо він такйй обідраний; а той обідраипй то також буу чйсто 



193 

майстер порьйдпий, тай балакає з долини до них: „Може би ти сї так 

не сьмійу?" Тай балакає назад до ппх: „Маєш дубину, дай суда най ти 
зрббю кілок" — і узьпу той, що на долині сидїу обідраний, дубину, до 
коліна оптесау, тай кйнуу, тай іае: „Ану, па забйй“. — А він лиш кй- 

ну у, а кілок сам залетїу до дьирй без жадних рук з землі', що го ніхто 
не пасувау. А той майстер, що на горі буу, мусїу таї ахнути сокйроу, бо 
якби бу у не тарахнуу, то буу би або злетїу вітти, або буу би сам кілком 

стау. Так той самйй майсттр обідраний, що сї з него сьміяш, то він 
також мау чорта до майстерки. Ходйу він, ходйу і зайшоу до Колійок 
до пана, то сї ще діяло за панщини. Як він прийшоу у село, дали знати, 

шо йи порьйдпий майстер — сказали павови. Пан як йиго заклйкау до 
себе тай мау такб дуже мудре крісло, що то крісло як угворпт, то вро- 

бйт сї з него скіу, а докола крісла — такб було крісло. То пан узьйу, 

порозбирау то крісло чисто і тогдй каже так: „Як се крісло складеш 
так, абй було, як було, тогдй будеш у мене майстром". — І замок йигб 
до криденсу на цілу ніч і каже: „Дивй сї, як не складеш, то дістанеш 

двацїть пйить нагайок і підеш". — Той мьу с еобоу карук тай кріз ві¬ 

конце подау кухаревп — дес кухар надійшоу попід вікно — тай подау 
кухареви, росказау, як має зварити, як має водбу роспустптп, той кухар 
подау йпму карук, він то усе, що спасовувау, усе скаручиу, жибй йиму 
не падало. І як скаручиу, то так тримало, що би цмйком так не збиу 

кісно. Пан тогдй уходит рано, ци крісло готове — крісло готове. Тай 
тогдй каже пан: „Но досйть я“, — каже — мудрий, але ти ще мудріщий*. 

— Бо то пан буу такйй, що мау нечйстого і майстер аау нечйстого, 
і одйн другому не міг нїчо зробйти. Той тогдй буу у него майстром, аж 
поки сї не постаріу, бо пан бояу сї йиго вітправити, бо він міг му щос 

зробйти — уже не міг го вітправити. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

1029. Як майстер заложує будинок. 

Майстер як заложує будинок, то мусит помінйти на пса або на кота, 

бо якби па того ґазду помівйу, або на йиго жінку, то би моглй померти, 

а як помівйт на пса або па коїа, то здохне або пес, або кіт. 

Зап. в падолисті, 1910, від Вас. Тимрика з Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

1030. Родина дуріє у новій хаті. 

Було так, що, най сї преч кажи, подуріло шість душ у хаті. На¬ 

коли зробйли посьвіщіньи, Богу дьйкувати, вже і рік мину у і всї здорови. 

Читало сї на всї штйри части хати вангелиє; де сї вангелиє прочитаю, 

МАТЕРІЯЛП до УКРАЇНСЬКОЇ дкмоно.тьоґії. т. II. 13 
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там була приготована ґйрочка у сосі і запускаю сї колонок із сьвічеиої 
колбкічкі па усї штйри части хати. То я буу, паліть самім подавау ти 
колонки. Будувау собі на новім пляцу хату, отже усї казати, що ему то 
місце пошкодило — отже тому зробйу посьвіщіиьп. 

Зап. в маю, 1911 р., від Н. Блошки з КолТвок, пов. І’ородеика, їв. Во- 
ЛОШШІСЬВИЙ. 

1031. Майстер — знахар. 

Маштер з Уличяа будував хату у ІІавлїшка. Другі з ним будували 

маштрй. Робити без цалнй тпждеиь. Як прийшла субота, то йшли до 
дому. Ішли дорогов коло шивьку. — ІІоверпїт на шеньок, вппємо горівки! 

— каже найстарший. — А молодші пе хотєт. З того старший був ие 
кунтентний. Ідут дорогов гет до дому. ІІриходет недалеко ід селу. І прий¬ 

шли на то місце, де сї дороги сходет до купи. І каже єдеч до другого: 

Будь здоров! — А той відповідає: Ходи здоров! — Молодші пішли єичов 
дорогов, а старший єичов. Ніби і вій иішов, але лишив сї па тім самім 
місци. А ті пішли, об.тукали великий кусень дороги і не могли трафити 
до себе. Каже єден до другого: „Давно смо могли бути в дома! Що то 
з нами за неволі"?" — Страшно сї їм зробило. Ідут далї і приходєт па 
то місце, де вни сї ростали. І старший там спдиг. Каже: Та чосте ту 
прийшли? — А ті нїц. Вія каже до них: „Через то, жпсте не ступили 

зі мнов на шеньок. Будете зпати на другий раз і будете повертати, де 
я вас покличу. Длятого на вас така кара впала". — І тогди розійшлп 
сї, кождпй свойов дорогов, де сї належит. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. повіта, в липні, 1906 р від М. Шаха Б. Ле- 
випський. 

1032. Дудар має чорта. 

Рас такйй буу у Колїяках дударь — грау па дугку. Прпйшбу па 
вісїльй грати, тай кухарка пе посаішй.та сї йому дати їсти па той чьпс, 

колй віп хотїу дужи. Але тут кухарка позасувала у віч, Уже сї усьб 
доварує, капуста, борщ, гбдупцї. душпийна, а віп зараз зробйу, що межи 

тими горшками мусїу оден горпец нукнути — на збйгкп, що віп ие їу. 

Тай каже: „Я за то гріху ие маю, бо лиш той", — каже, — гориец 
пук, що я пілгб мау ззїсти". — Тому вій так робйу, бо віп мау такі до 
дугкп печйстого. 

Зап. в липии, 19І0, від Н. Мокрицького із Далешева, пов. Городеакі, Ів. Во- 
лошинський. 

1033. Музика — чарівник. 

Як прийде М)зйка від молодого по молоду, а той музика, що йи 
У молодої тай сї прбтпУ пего ностачнг, що віп йи ліпший музика, зачи¬ 

нає дз'же грати, а тог.ігі той лишень знбіжйг, тай кобй ему з землі ли- 
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піень узьйу якого пороху з опцаса, тому муайцї, шо він такої поставєв 
дужп, так му нараз уже усї струни попукают і ніколи він не годен на¬ 

старчити уже струніУ па тім весїлю, хіба би того музику перепросйу. Тай 
тогдгі музика уздрйт, що біда, що не має нт чім грати, що струни рвут 

сі. тай тогдй бере иіу літри горіуки, тай го перепрбсит, а той тогди 
каже: „Гай, гай, грай, ате пїкбму не робй збйгкп, протну нікому не 
покладай сі. тай ти ніхто нїчб не зрббит“. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького І8 Далешева. пов. Городепка, Ів. Во- 
лошинеький. 

1034. Два музики — чарівники. 

Було дві музйкп, жп ма ги чортїу; зіишлй вонй сі грати, йиден по- 

тбчпскпй, другий сирафппецкий. Потбчиский грау у молодого, сирафи- 

пеикпй музйка грау у молодої. Ирийшбу потбчиский з мололйм по фуетку, 

тай сі тому музиці спрафппецкому нп поклонйу. Той снрафпнеіікпп му¬ 

зика казау ґаздам віеїіьпим, шо той потбчискпГі музйка грати пи буди, 

бо він йому старому ни пок.лоийу сї музйцї. Взьиу і пустйу скрйіку, 

пірвати сі йиму струнвп і шерсть па смпчку. Узьйу він йиму казати, шо 

попамйитайпш ти мепе, колп ти такйй мудрйй. ІІрийшбу спрафинецкий 
музйка :а..молодбу па пропій. Звптау сі з нпм, з музйкоу с потбчпскпм, 

а той йиму музйка зробйу так, що му сї скрипка поломала, розлетїла сї 
на дрібні кавалки. І ще казау потбчиский музйка, що він більше грати 
нп буде нікому вже такі і про вів самйл щезни. 

Зап. в липни, 1910, від Тимка Воробця із Далешева, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошинський. 

1035. Як знахар замовив скрипку. 

Війшоу оден тай каже: „Нйн буде сес граті скрйпнвк, бо се му¬ 

дрий". г— „Шо ви зробите ему? Скрипку не мож му убйті тай йпк за¬ 

мовить?" — А впїї каже: „Я замбвю". — ІІрпишьбу до того, стау кбто 
того і — уже скрпіка ему иі служпт; ніткручює струїш — струпи пу- 

кают... Тінер і дапец той сп розірвау, кажут: „Ні знає граті!" — То 
це пі базпло иіу годйчп, як вин то зробйу. 

Зіп. в серппи, 1911, від Онуфрія Яківюка з Товарницї, поз. Вижниця, Ів. Во- 
лошинський. 

1036. Чарівник і гончар. 

Прийшов до міста чарівник і заложпв сьп з льудьмп, жи вій ппрп- 

льізп чприс иаймепчу дзьурку. А льудп йиму казаіп, жиби вій пприльіс 
чпрпс дьурку віт помпи. А там на вулпцп аккурлт лпжнла помпа. А ча- 

рівпск йакось зачарував льудпй і йшов по помпі, а льуди йпго ип вн- 

дьілп. Алп падйіхав ганчйр і пптаііи сьи: Шо ви, -мьуди, так дивпти 

сьп? — Кажут льудп, жи чарівник льіш чиопс дзьуру. — Він кажи: 
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Ото дурпьі, та віа ходит по помпі. — А тому чарівникови нп було мило 
тай кажи до ганчира: Диви сьи, кілько па твойім возьі псів! — Дивит 

сьи — правда. Йак ни воберни бичівено тай бий псів. А йак відйіхав 
кавалок, дивит сьи, па возьі повно черепів з йиго горшків. 

Зап. в Будванові від Сирватки О. Деревянка. 

1037. Як кобила на церкву їхала. 

їхав один горчешник мимо лісу, стоять мимо лісу люде. Один і ка¬ 

же: „Давайте, я кріз дуба пролізу!" — „Не, ни нролїзиш! брешиш, коли 
пролічиш!" — Ну, от він ліг на дуб тай дере з усиєї мочі, а їм і по- 

казуїця, шо віп кріз дуба лїзе. А горчешник одалї їхав. Дивиця, шо ото 
він пирдить: „ІІоиузири, кае, тобі, сукипому синові!" — А той взяв тай 
йому одвів очі, каже: „Цить, сукин сип: твоя кобила на церкву пої¬ 

хала!" — Горчешник тоді: Тпру-тпру, кобилочкаЛ Пропали горщечки 
мої, пропали!" Він же одвів. 

Борисов. волость, Валуй, пов., Вороніж. Туб. 

1038. Знахар на Дихтинци1). 

На Дихтьйнци буу один чьоловїк-знахарь, тай до него прийшли три 
люди. Олен каже: „Я хочю, абйх йнклюза мау*. — А вин каже: „Я тобі 
зробю". — Другий каже: „Я хочю, абй ми си господарство вело*. — 

Вин каже: „Я й до того, я тобі зробю“. — Третин каже: „Як я прийду 
на весїльй, то на мене молодиці не дйвйи си". — А вин каже: „Я тобі 
то зробю, шо мут за тобоу нропадаті". — Узьйу вин вид них по двацїть 

левіу тай дау одному зеленого ящура, другому червоного, а третому ро¬ 

бака. Але тотй як прийшлй до дому, тай тото погйнуло, а їм нїчб не 
помогло. Пішлй вонй до шандаріу, та віддали до суду, тай тбму прису- 

дйу суд штйри місїцї, а за рекурсом дістау вісім. 

Зап. їв. Волошинський від Онуфрія Яківюка з Товарницї, пов. Вижниця. 

1039. Вояк — знахар. 

Був їден такий хлоп і фірер; заложили сьи о чвертку пива. Той 
казав, жи я вийду, а той казав жи ни вийдеш з цвиптару. Казов: Абис 
мивї приніс, абис вирізав з крижа три тріскі. Як видиш, жиби ті тріскі 
здавали сьи до крижа, бо я на другий день піду сьи дивити. — Як той 
міркувов, жи юш зайшов той на цвинтар і туди забив вїш ту в двері 
в хатї і потім кажи: И, ти в того цвинтару ни вийдиш, аж я ті випущу. 
— Аж на другий день вийшов пів до дванайцїтої, аж той ніш витїгнув. 

*) п. Вижниця. 
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То так сьч вьіьик, то такі яви му сьи зроби ш, такі ями, такі впртепи 
такі гори, таких випрів купа, мпрлі ни дали му ні сісти, ці стати, ио 
форт ходив. Такий був обтилепаний, вйивций аж поза пояс. 

Зап. у падолисті, 1905 р. в Вородові, І'ородецького пов., від Івапа Штойка 
Іван Савицький. 

1040. Подорожний знахар. 

Тут'раз на весні' прпхйдит панок. — Ви звали сеі Кохаийвскої 
брага, то саме такий чоловік — і сіу собі, а то у великий піст, перед 
Великоднем і каже миаї: Даздо, ци нима у вас сирої капусти?” — Я 
жінку заклйкау, жінка унесла йпму капусти у «шийні і дау дві шусткі: 

Ддїт, принеси минї горіуки; війну бим, боа дужи збіджеиий”. — І кажи 
мппї так: „Озміт ту горіуку, роспустї'г”. — Я усйіау трошки воли, трегу 
пай, бо то буу спірігус за дві шусткі. І віпиу він тої горіуки і мене 

зачьистувау ше і похарчувау тої капусти трохи і мау с собйу такі кийшку 
і зачьйу у ту кийшку диейти сі, і кажи миаї-: „Ви мали провізорію, 

у вас” — кажи — „і полотий пропало”. І акурат я мау тогдп с Слйу- 

коу провізорію і у мене украла були полотий, пйпть мотовйлникіу. Ну, 

і я за то єгй не ішгау і він мпвї сказау усю прауду, шо у мене сї 
дйма стало. 

Зап. Ів. Волошинський в падолисті, 1910, від М. Писавюка з Далешева, пов. 
Городенка. 

1041. Лісничий промовляє від гадюк. 

Ту буу лісничий у Рипужппцех, що як когй гадюка укусйла, то він 
промйвву тай віратувау. 

Зап. в липни, 1910, від Петра Круца із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

1042. Чоловік їсть вужа. 

Чувєм, що буу у нас такий чоловік — егй називали Мудрим — що 

злапає гадину і бере до паїухп і несе до кйршмп. Пускає ії в кйршмі 
па землю, Жпдгі тйго сі льикают і п.іатьй йнму за тото, абй собі взьиу, 

і дают йпму літру горіуки і як ві ійи горіуку, то вітак гадиноу закусує. 

Зап. в цвітна, 1911, від П. Семовоаика із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во¬ 
лошинський. 

1043. До ворожбита в справі процесу. 

А оден ходйу від пас у гйри до ворожбита; то вуджієвн дау 
4 срібних (8 корйя), а ворожбитйвп дау 10 срібних (20 корон); хтіу сї 
довідатп, ци він віграє прйцес, але не зиаю, що єну ворожбйг кавау. 

Заа. в червіш, 1910, від Микити Панькова з Далешева, пов. Городенка, І. Во¬ 
лошинський. 
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1044. Молодий ворожбит. 

Ту б ворожбит, має девіть ЛЇТ хлоииц і ворожпт. Одні ґосподипи 
пропало було три коропі'. І вона нарікала па сусіду і пішла до ворожбита, 

запитала сій єго, а він її сказав, що твої гроші є у постели. Вона 
прийшла до дому і подиьида сє у посьцїль, є тії гроші. 

Зап. у Подусїльнї, Переиишляо. пов. від П. Бан М. Капій. 

1045. Кума поїдає кури. 

А мої татуньо ходили до пего питати сьи, хто кури поїв чи забрав, 
пропали були. Він сказав, шо ваших курий ніхто не браУ, но тілько куна 
зїла. Знайшли пірпп і купу злапали потім. 

Зап. у Подусїльнї, Перепишлин. пов. від П. Бая М. Капій. 

1046. Знахар посилає гадину на черешню. 

У Колійках буу Яцкб Мудрий, що мау гадину, брау ї за пазуху 
і віймау, тай скоро хто у него вілїзе на чирешню, то він ї спраульпу па 
гору на чирешню. Тотб усьб кричит, боїг сї, тай прбеьи го, аби узьйу 

гадппу. Тай він скажи: „Верти сї, верпй сї“. — Тай вона злїзе на до- 

лйиу. Вітак вона піде у бурьннй, а як траба, то ї заклйче. 
Зап. в липпи, 1910, від Анви Чернецької із Далешева, пов. Городепка, І. Во- 

лошипський. 

1047. Зачарована горівка. 

А чулам за такого, що прпйшбу до ґуральні', тай правит горіуки. 

Йиму не хотіли лати, тай кажут: „Ми до того не належим". — Но, а він 
узьйу тай пішбу у ліс. Вівертїу у дереві ґйрку, а г< ріука біжйт. Він 
иапйу сї, тай иішоу. А тотй до бодиї, а горіуки нема — горіука за ним 

пішла. Мусїли за ним шукати, покіу го не иайшлй. Він вернуу сї, за- 

платйли му і горіука назад прийшла. 

Зап. в липни, 1910, від Анни Чернецької із Далешева, пов. Городепка, І. Во- 
«ошивський. 

1048. Гуцул добуває горівку з кіпця. 

Служйуйпм при вбську. В;у йиден Гуцул зо мноу і пішлим йиднбго 

разу на ібувок, і дау нам капітан раст у полуднє цїлйй йпдеп кей транс. 

А я буу капралем і той миие Гуцул дужи люби5г. І кажи мииї: „Цапе 
капраль, ходїт зо мною, напЙимо сї шпапса*. — А то було ип далеко 
кіпцій, шо граийчит поле віт пбльи. ІІрпвїу мине до кіицьй і зачинайи 
ножиком конати ямку. Вікопау ямку па штйри цалп і шос зачьйу бур¬ 

мотіти і зробила сї у ямці горіука; алп я пи віриу, шо то горіука, я собі 
жйелиу, що то вода. А вій набрау у жйдлик і кажи: „Дай вам Ббжи 

здорбуйи". — А я йиму кажу: „Пий здорбу, а я водй ни хочу, бо я сї 
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наїїйу— І війну і налнрнуу «шві ділив жйдлик. Я зачійу гйти, а то 

чйстий шпрітус. І казауйим му, а й набрау' у фпрфляшу, а він кажи, що 
пп вільно. Я тілько маю узьйтп, шосй віппти, а більше ви вільно. І звикла 
горіука з ямки. 

Зап. в липни, 1910, від Митра Ласїйчука із Далешева, пов. Городеака, Ів. Во- 
лошинський. 

1049. Замість молока кров. 

У Ілька Демчука зіпсувау хтос корову. Він пішоу до Шешор до 
Гуцула. Гуцул узьпу дьіпвцу води, тай шпигау у пьу ножем. У дьінпци 
зробила еьі с води кроуг, а потому с крови молоко. Гуцул каже Ількови: 

„Пак знайдеш па дорозьі піткову, то кинь йу на грань; йак піткова 
буде червона, то буде так й того печи, шо ти корову збавну; тепер буде 
йиго корова давати кроу замість молока. — йрийшоу Ілько до дому, 

кинуу ніткову у піч, а то приходпт Йась Петроуський, сьіу коло печьи, 

та просит вогньу до льульки. Ілько каже: „Най ше трохи розгорпт 
сьі у печи. 

А Йась так на стілчику коло печи скаче. Аш Ілько ножьплувау 
Йасьі тай каже: „Возьміт вогньу, али білше не прпходьіт на мойе по¬ 

двірне*. — А йась каже: „Такістп, Ільку, пьи припекли, шо й у пекльі 
льіпше не потрафйи. 

Зап. в серпни, 1902, від Леся Пашника в Кулачківцях, Коломийського пов. 
Осип Яворський. 

1050. Гуцул добуває молока ножиком. 

Казау Гід Веревцак, що він за молодих літ б у у побережником 
у лісі. У тім лісі різали трачі дошкй, бруси, і в вего було на станції 
два Гуцулй, а під однйм накритійм з нпм в скарбові хаті спдпг ще па¬ 

стух і мау одну корову. Воьй брали собі у неї молока, а ї за то при¬ 

носили палива з лїса. Але ї за мало було того палива тай вона хотіла, 

іцобй вовй платили за то молоко, а вий все... Той Гуцул одея, що буу 
опирем, усердпу сї і казау, що і сама їсти молоко ви буде, як ему пп 
хоче дати. Наколи ирийш й у вечір до дому, то ще пастухова жінка 
корову лій доїла, а Гуцул сказау: „Чикай*, — кажи, — я буду пасту- 

хову корову доїти, али вопа“, — кажи, — „уже ї пп буде доїти*. — 

Взьну, запхау ніж у слупок піт сволоком, зігпуу з горп колодочку і піт- 

ставпу горпец і набігло пбунпй горпец молока — кілько, шо їли й Гу¬ 

цули і побережнйк с евойоу родипоу. А пастухова жінка, як війшла 
корову доїти, то ви могла приступити, що навіть за дійок рукоу? ни взкй.іа. 

Другий депь рано зноу ни могла корову здоїти, а побережпйк ішоу з Гу¬ 

цулами у ліс і хокіу докопатисї, цп як раз Гуцул пист опирем. І ішоу 
з заду за Гуцулом і зачійу палц^м гпй штуркатн. али далеко від пего. 
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А Гуцул за кбждим рахом все сї обзпрау, а покіл сказйу: „Ни дражвй, 

як ви знаєш кого”. — Як прийшли у ліс, уздріу Гуцул корови на дру¬ 

гі» боці Дністра гай каже: „А ходиш суда", — кажи, — „я ти покажу, 

шо я“, — каки, — „чарас ту корову здою". — Заихйу ніж у дуба, 
зігвуу колбтку у до.ійау, пітставиу збііпок, котрий на воду собі брау, 
і набігло нбувиії збанок молока. Побережнйк, як прнйшбу на обід до 
долу, то сказау пастухові жінці, шобй йшла Гуцулїу перепросйти. Вона 

узьйла, пішла, аш у лїх вінесла їм квасного молока і обіційла їя, шо 
буде віаосйги і у ліс молока і дбла, кілко вонй схотьй, буде давати, 

жибй тілько молоко і вернули, абй вона могла корову доїти. То Гуцул 
і сказау: „Іди до долу і ґій собі корову, али абйс звала, хто про йи“. 

— Вона як прийшла до долу, лай уже корову здохла, тай тілько корова 
давала молока, шо давала Гуцулам і собі мала. 

Зап. в жовтня, 1910, від Н Курчака із Дилешева, пов. Городенка, Ів. Во 
лошивський. 

1051. Клопоти з коровами. 

Ходйу я, ходйу, ни міг я купйгп корову і пішбу я до Городенки, 
а лам ґіука тримає три корові. Питаю я ґіуки : „Чії то корови є, ци ти 
продаєш, ци то куплені йи?“ — „Он нї“, — кае, — „продайя. Йи“, — 

кае, — „ту пані віг тих корбу". Онде їх витко, то унп прпйдуг". - 

ІІриходьп паві. — ІІроше паві, шо ти корови продажні?" — ІІро- 

дажаї". — „В які вопй ціні?" — „Но сїмдисьйгь всі три, котру хбчете*. 

— Відійшла пані, а я пигаю тої гіуки: „Ґїую, котра ту корова вай- 

лїлша на молоко с тпх тр:ох?“ — ДЇука мппї показала: „Ота корова, 

тілько тверда на віяйи, але ува добра па молока йи“. — А я стауу га¬ 

даю: Жінка у мене молода, коло корбу аває ходгіти, то сі у ласт тота 
тверда па гімни. Заплашу я ту корову, дау сїмдисьйгь биз одного — 

рйнцкий начї опустй.іа. Прпгпау я ту корову до долу, корбза була цї.ійл 
день ви дойиа. Вечір надоїла дві дійвйци молока, другий день рано 
дійвйцу, у полуднє — дійнйцу. Сусід мене питає: „А купйіп ви корову?* 

— „Купйу, добру корову кувйу". — „А добра на молоко?" — Я кау: 

„Добра". — „Але дай хоть кварту?" Дауно кварлй булй. А я кау на 

то: „Дійвйцу дає, ни кварту, така корова!" — Кае: „Гий, гий, по дій¬ 

вйци молока як дай, то добра короба, рахувати". — І потім то другий 
день то все опало: піу дійийцї молока!... Чия раї тай уже нема ли¬ 

шень по літрі молока! Перелекіло яких двоїть день, нема як чвертка 

молока. Вчьву я ту корову продау за вйвдцсьйть бавькіу — уже опало 
гет. Доклау, кувйу корову, другу за шісдисьйть банікіу — молоко мусит 
бути!... — Нема — збавили і ту!... Ту мене справили до Губива, там 
йи така ворбшка, шо поправішай корови. Пішбу я до тбі ворбшки: „Ой, 
так і так, у мене йи корова молода". — „Ой, я вам попраую. А дасте 
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нййіку?" — „А хбгьби й дві, бо у мене дїги молока хоі;й“. — Взьйла 
тонку соли, пішла до сїийи; як узьйна там шос вуркотіти..., тай увьй.та 

водй тай: „Нате су сїль, будете усе тоу сблеу солйги, а тоу водбу 
кропити — буде молоко. — Іірийшбу я до дому, то трбха ніби бі.іше при- 

якйіа. Вже корова мааи тпльй. Але ми не припантруваш, тай зупсувала 

сї корова: Тельй сї уродйло, але коли й тилійгник війшоу зоусїм с ко¬ 

рови... — то страх! Заклйкау я бабу, заклй..ау коноваіа — нима ради 

ніякої. Каут упй: „Нима ради — корова згйви". Я узьйу, тайим с сіайнї 

невигойну': „Як гйни, то пай гйви!“ — Потому дау ми Бог на розум: 

иіслау до пана. У пана стала йи худоби, то пан знали у тих рііах. 

ІІрпходит нан: „Ой, шо таке йи? Маєте посторонки, тра корові знизати 
усі штйри вбги, брати иа такйй друк до горй корову ногами". — Взьйли 
два хлопа: оден край на жблуб, другий хлонй на плечі, до горй корову 

ногами. Так пан узьйу7 сї до тої роботи до корови і корову охоронйу — 

так як мааи бути корова. Я паиовп подьйкувау файнб за ту лаеку, шо 
корову поздоровйу. І корова віїак прийшла до себе і я корову продау. 

У того ґаздй мала тильд і той минї дьйкувау, де мнї здибау. 

Зап. в жовтий, 1910, від Савки Круца із Далешева, пов. Городеаяа, їв. Во- 
лошинський. 

1052. Знахар Комісарюк з Обертина. 

Б\у одйн знахар, що пазпвау сї Комісарюк, з Обертана, а б\у брат 
рідиий Дмитро межи нами, б\у брат третий, котрйй слабувау па заиа- 

ліньи илюд. Дохтбрі вже ему не обїцювали дата раду, отже вій мулу 

шукати такйх звахаріу сьвіпких. Наколи він іірийшоу до того зиахаркй, 

той ему дай порошки, каже єну льпгати на лушку, заливає еі6 лйшкоу 
і каки ему лйгати. А взьііу єгб до кімнати, і с тої кімнати є до тої, де 
вій мешкає, вікио, а брат хіридивйпйи сї — Тодооїй — як він мучнт того 
бра і а нашого. Той від смерти вертав сї, що не може тотй порошки про- 

лиґати, а він на сйіу ему шуркає, на силу ему сйл.іе. Наколи вже брат 

дуже с. змучиу, вже не можи лйґаги, він нерестає тай вхбдьн до тої 
комнаги, де є той брат другий. Тай брат так ослаблений, що аж паде, 

а той знахар унбсит таку фльйшку, а в иї шос такй чпрвбне, як пиво, 

тай кади: „На осесу воду, абйс зажнвау і будеш здоровий". — А брат 

кажи: „А що то иаии та вода коштувати ?“ — А він каже: „Даш мові 
пйнть рйидких . — А брат тоглй кажи: „Ой я нп маю, бо я слабйй". 

— А він каже так: „А маєш ти па собі добрий кожух і сар.іак (а то 
було серед зижй), продай, а раїу собі давай, бо війнеш". — А він каже: 

„Ой я слабйй, як я продам, то я серед дороги загйиу. Не хочу вашого 
ліга, бу іьте здорбви". — А він єну еказау: „Но ии маєш пйигь рйнцких, 

ие дїстадеш водй’. — І він иоїхау і скінчйло сї. — А той за то ворб- 
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жене то великий маійток зложпу, як паш Роман (бувший віт— що здер 
громаду, ув. заиисув.). 

Зап. в цвітни, 1911 р„ від Н. Блошка з Колінок, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошивський. 

1053. Знахар у Петрашах1). 

У ІІетрашях б\ у такий чьоловйк, шьо зіадувау, йике буде веремйи; 

ди будие годинна2), їїи студиепо, ци тйвило. Віткис вин згадувау; але 

вин уже умер. Раз якос робйу вия пилйі3) з другим тай кае: „ІІилуйяо, 

бо ші буде тучя“. — Тай вони закіпчьйіп тай идут т хаті, тай ші їх на 
дорозі така тучя напала, що гий... 

Зап. Ів. В їлопішіський, в вересни, 1911 р, від Гриця Матіоса із Ростік, пов. 
Вижвиця. 

1054. Чарівник посилає миши. 

Уже тому нйить рбкіу снмакіуекпй чоловік росповідау, що ііш й 
мйшн полем так, як віуцї. (Йи такі, що справпт мйшп і через воду, вам. 
Ант. Трачука). Ая. 

Зап. в липни, 1910, від Якима Воробця з Далешева, пов. Городенка. Ів. Во- 
лошинський. 

1055. Млинський камінь сунеть ся за дідом. 

Ту буу один у Колївках чоловік, шо як пі шоу до Шутрбмппдкого 
пана і прогну, абй му дну піу корцьп збіжи, а пап не хокіу дати, а він 
узьйу, тай васлау на йигб стиртй мйши. І за штйрп добі то сіиртй лиш 

сї росеуаули. То кітак пан ка^ау, щоби буу му дау десїть кил, лиш абй 
буу ви иасилау іїиму їйши. Али він того у’ перед не знпу. Се уповідали 
мпві мої дій її, шо се була п; авда. 

Зап. в жовтий, 1910 р., від Н. Курчака із Далешевя, пов. Городенка, Ів. Во¬ 
ло іпинський. 

1056. Мельник карає злодія щурами. 

Дес даувїщи газу щуі й через воду і платну перевізниковп, що він 
хтїу, лиш абй перевіз. Огжеж перевізник ие хтїу перево йти у ночй. 

І він еху давау два рйпски, від двох до десїть і той не хтїу перевести. 

Як сї увалило до хати, поїло, де що було — і перевіз без нїшго. 

Зап. в липни, 1910, від Якима Ворсбця з Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошивський. 

1057. Знахар перевозить щурі. 

Якби хто поїхау до млива, а що у мливі украу, то може мелпик 
на пего наслати туди, жибй му робйли шкоду. Вітак траба того мелоика 

*) а. Гижвиця. 2) Слота. 8) Сїво. 
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проептп і заплатити йияу кількаиацїть корон, жнй їх відвернуу віт 
того ґазлй. 

Зап. [в. Волошпнський в падолисті, 1910, від Вас. Тиирпка із Даісшева, пов. 
Городснка. 

1058. Знахар посилає миши. 

ІІрнйшбу ділок до ме.іннка, тай правку, аїй му дау мелнпк муки. 

А вій каже: „Нема у меле тепер муки4. — А той каже: „Бувайте здо¬ 

ровії, дай Божії, аби було4, — тай пішбу. А напінь лиш сї тихо ссуиу^, 

тай даті за пил. Гай вітак муеіу здогапвйтп; здогоийу, проїйу, тай ка¬ 

мінь сї назад вернуу. Заплату му, що вій сам хоіїуг, тай... „А ьйдиш, 

чоловічп, за прйгорщу му їй тай дат біліле4. 

Зап. в липни, 1910, від Аппи Чернецької із Далешева, пов. Городснка, І. Во- 
лошинський. 

1059. Знахар із Поточиск. 

Знаїарь буу у ІІотбчпіцьих і їхау цйрис село Снмакіуцї. І з мел- 

нпком у Свмакіуцех буу знайомий. І каже му: „Шобнс дау, бим ти ко¬ 

лесо обернуу прбкіу водй?“ — А той яеіпик каже: „Я тобі ии вірю, то 
пп може бути. Во:а мани сйлу, то кблесом гбиит, а ти тої сйіи ии маниш, 

шобй: обернуу прбкіу водй“. — Наколй сї той літер і зачьйло колесо 
у другий бік прбкіу волй крутйта сї... Той тогдй узьйу того мелпика, 

иерепросйу і взьпу го на забаву до свої хати, а у хаті' му кажи, шо: 

„Якбим схокіу, тббим ти млин сйрпд дорого зроїйу, лині нічого би 
пп жблоу. 

Зап. в жовтни, 1910 р., від Ник. Круца з Далешева, пов Городенка ]в. Во- 
лошивський. 

1060. Мельник мстить ся мишами. 

Так було... Господар буу таксатором, а мелнпк мау лїцптацію і того 
ґазду заклгікалп лїцптуватн, що одежа варта. Той меінпк буу малого 
зросту і жінка такі така була. І потому тон як таксувау одежу, то не 
міг так таксувати, як з велйкого чоловіка і потаксувау йияу дуже ий.'ько, 
а мелнпк кажи: „Чпкай, чикай, я на тобі сї пімшу4. 

Той ґоспбдар мав одеиок ячменю так, що у нїм сї містііт дванїть 
полукіпкіу, і каже: „От кобйи моглй сї так обговйгп до веснй, то будем 
мати насїньн і на крупй, бо кукурудзїу мало манимо4. — Дійшло до 
того, що на весні він до оденка, — як вілїз на него, а то лиш сї т[йпка 
россунула — отрубп... Ожеж він тогдй нїп не рббит, лиш роскидає до 
епода. Як роскйдау, нїц не найшбу, лишень піу-кбрец отрубі^, такйх, як 

з жорна змелено, иатрвйс. Тогдй той мелнпк, що ему таксувау, каже: 

„А що, котрому ліпше таксували?4 — Каже: „Я зиау що ти мпнї ьйнен, 
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аіе ти тепер пе знаєш, хто тобі винен. — То се минї росповідау батько 
мій рідний. 

Зап. в цвітни, 1511 р., від Н. Блошки із Колінок, нов. І’ороденка, Ів. Во- 
лошинський. 

1061. Чоловік ссилає на пана вуши. 

Єден чоловік нішо)1 у панцкип лїс тая за грибами, ци який бук 
урубати, а пан паґійшбу, тай го обдер — чисто — лишйу сї тот голий. 
А той чоловік зпау насилати вуши. Як наслау на него вуши, як той 
прийшоу панйско до долу... той тогдй шо с себе згортає, шо заставййє 
слуг... — не годен згорнути, бо то так лазнт, як та шула — сто на 
купі. Нарад той тогдй казау раз-два того чоловіка вішукати. Того чо¬ 

ловіка привели, шо пан ироспт, жпбй той забрау собі вуши, дайй йиму 
100 червоних, 200, 300, тисїчьйли дайй му, той не хоче, лиш каже так: 

„Як ти мене за таку марну річ обдер, то пай тебе вуши з’їдьй чисто, 

най сї с іеїе кости россйплют“. — 1 не було толу ради панови від ву- 

шйй, такі го мусїлп вуші заїсти чисто на смерть. 
Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького із Далсшева, нов. Городенка, Ів. Во- 

лошивський. 

1062. Знахар посилає жабу. 

Знахарь, котрий ходе на когос післати гадпну або жьйбу, то пішле, 

жи го може укусйти і с того може померти. 
Зап. в падолисті, 1910, від Вас. Тимрика з Далешева, нов. Городенка, І. Во- 

лошинський. 

І063. Як ворожбит прикликав чарівниці. 

Була корова слаба в Побідиньского па Мацї.'вцї довгий час; чось 

кров даі аіа з цнцок. Тай він привіз си ворожбита, щоби щось порадив. 
Він там щось ворожив коло тої корови, кажи: То чарівниці' вам так 
вробили. Кажи : Я вам зараз їх закличу, дайгп но бруска. — Тей взяв 

брусок, роспік в пецу, тей якурат но він брусок витягнув з пєца, а Ро- 

маниха во і Махнїцка прпходег. А вони довідали сї, що є ворожбит тай 
хтїли знати, чи він що поможи корові, чи не, а ті сьміяли сї, що то 
чарівниці'. 

Зап. у Теклївцї, Скалатського пов., від ІІаранї Стадник П. Стадник. 

1064. Швидкий челядник. 

Прийшов єден чилєдиик до ткача сл}жити. Али дав му снувати 
ткач, а сам сє в поли збирає, Господар. Али той чилєдник кажи : Доори, 

майсіир, ви йдети в поли. А як я той півсеток1) зроблю, то я що 
буду робив ? 

ііівсеток = 60 мір, менче більше 50 метрів. 
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Майстир зарпготав сє, кажи: Будеш хату дер! 

Майстир був в полю і думає, що той варіят вогорит. Бути можи, 
що вія можи такий... До чого він то ворожив? 

І бире, забирає сє с поля. Али дивит сє з гори, а вія вже хату 
рошшнв. До половини рошшиває і сніпками кидає на землю. 

— би дай спокі, що робиш? 

Так він сє застановив і вже злазит. Майстир приходит: Шоста 

ми казали, то робю. 

Так майстра лєк зібрав, приходит до хати, яко звикле, ткацка ро¬ 

бота — полотно — стоїт зроблиеи; поставив го на столику, дивит сє на 
полотно і лєк го зібрав. І тогдп кажи: Я тнбе тримати пе буду, я тобі 
заплачу. 

І тогди заплатив і той з Богом зібрав сє і пішов. Потому та ґоепо- 

дпнє прийшла, полотно заплатила, відібрала, як сє належнт і собі по¬ 

рихтувала, взєла над воду, намочила і тєгни за собов, воглєдає сє, то ни 

полотно, тілько основа ткацка. І зібрала, приносит до ткача з вилпким 
планом. Ткач взєв потому тей і виробив тей ї віддав полотно. І хата ви 
була рошшита, хата була ціла. 

Зап. від тата в Будваиові, Теребовельського пов., 1903, О. Деревяпка. 

1065. Як дячок умер із переляку. 

Яритяики як саме умирають, так коло їх тисячами чортів ухаджує. 

Як яритникп кончають ся, так тоді ніхто ни ходе до його у хату і після 
сконченїя у його тілі сидять чорти, а душу пописуть як ляльку, куди 
треба. Раз умер один купець багатющий і покликали дячка читать псзл- 

тирь. Так він читав, поки ще пи прийшла півноч, а то як настала півноч, 

так стало йому моторошно. А він лижав па лавці, мертвий, у гробі, а під 

лавкою сиділа комнатна собачка. От віа мертвий, як блимне очима та 
поверне ця уставать, а та собачка загавка, а він па її пальцем помаха, 

шоб мовчала. Так раз і два так. Дячок той замітив, куди воно діла ідуть, 
та як бросе псалтирь, а сам липитухи с хати. А той купець як схвати ця, 

та за вим. А у його на дворі та був виликий сад. От той дячок поміз 
деревями, а мертвець за ним і протюжили вони по тому саду вирсти 
півтора. А тут уже як крикнуть півні, а мертвець як хватив ся за дуб, 
там і околїв, а дячок той з ляку днів три пожив і умер од того. 

Борисовська вол., Валуй, пов., Вороніж. Туб. 

1066. Тяжка смерть. 

Раскажу вам сторійку одну про Щарбакового Грицька. Він був 
хрищеник Воронихи. Вона отут в Артьома в кабацї сиділа, а після того 
вона сиділа ще й у Чорнобая в кабацї, продавала там водку та донське 
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та красне вино (тоді ще з боні и його продавали). Так того хрпщеиика 

у салдати призивали (це вже голів з десять буде). А вопа, сказано тобі, 
хинородпиця така була, шо кого треба звпстп — вопа звиде, а кого роз- 

висти — розвиде. Це вже за другим вона була, за Хвпдячпнком ЇІптром, 

а то ще вона була за Вороною. Та як умер Ворона, а в Хвидяки жінка 
помапдрувапа, він виждав сім літ тай жпнив ся на Ворописї. Там уже 
така була яритпнця, така ярптниця, шо й пи привиди Господи ! Пішла 
я раз у гості до систри Машки у Галпчин. Ті'ко шо спустилась до Чор¬ 

новая, а од Чорпобая виходе Воропиха. А моєму дідові вона доводилась 

двоюродна плимінпиця. Дітей у Воронихп нп було, так вона й жила 
с систрою. Та її всяк знає: там уже була б тобі знатниця, була б знат¬ 

ниця, тай білше пїкудп ! Ото йду я в Галпчин у гості до спстрп Машкп, 

а вона вискочила од Чорнобая: „Ходім та ходім до непе в гості!“ — 

Шо тут робить? Подумала подумала — пішла до неї. А вони тоді вже 
помінялись хатами с систрою Катюшкою. Отож Олена, шо за Нпдайво- 

дпним Павлом, її дочка. То в її хата була на цім боці, а то стала на 
тім чприї дорогу. „Ходім, каже, в гості: там і самуварчпк паставлиний 
і Щирбачка Гапка прийшла". 

Коли так прпходю, а в неї сидить Гапка, Грпцьюва мати, а Грпцько 

зелений бочояочок водки приніс та розлпва. по пляшках. Та давай пош¬ 

тувать, давай поштувать Вороипху, та кланяють ся обої в ноги: „Нп 
попустіть ув обпду!". — А вона знай одно товче: „Ни журись, ви пі¬ 

дпій !“ — А він такий молодчина — кров з молоком ; нпма в Йому нпякого 
зьзяну. І їх три брати, так шо нпмппуче йому йти. А він Ворописї в погп 
як бухне-бухне; первпм же лобовим поставлпнпй був. А все та йому: „Нп 
журись та пи журись!" Так він купив їй в подарок ет нлаток — такий 
здоровий, наче рядпо. Та все до норога підійдуть тай пошепчуть тай 
пошепчуть. Сиділи-сиділи ми, дивлюсь — смпрка. Оставила я вже свої 
гості — в Галичий іти. А воші все просять мине: „Оставайсь та оста¬ 

вайсь, завтра вппровожать будим Грпцька. — А Ворониха все йому при¬ 

казує: „Гляди ж, шоб ніхто і в догад пп взяв, шоб пї Боже мой!" 

ІІовизли його в прийом. Коли хрьоп — як нігде нп був — приїхав 
до дому, а замісто його такого оддали, шо вїзьзя й подумать. Ото хрьоп 

— зачала вона вмірать. Го о-осподи Боже, шо тїко там було; і по со¬ 

бачій кричить і по кошеній; днів с пить там її мордувало. А тут у пас 

дідура такий, Наумепко Одоким Михайлович — такий, шо знає, скілкп 
й вільмів у слободі. Ого ж вітряк його крайній од ІІлотвяпки. Отам він 
на Дудівцї, за церквою живе; його друга хата од краю. Ото він і знає 
той дїдура, як і шо. Ми й сами разів с три кликали його до корови, 

тай бабушка ваша кликала його. Як захворала раз ваша корова: чмпше 
тай чмпше, а жгвіг їй дугою так і піттягло. Покликали того діда. Він 
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обойшов козо корови, подавив ся на неї тай каже: „Походила, сучите, 
походила!* — Та давай шиптать, давай шпптать: ну, слава Ногу й од¬ 

пустило корову, паче й ни хворала. Це кого вгодпо спросїть, так вам 
скажуть. 

Хрьоп! у міра та Вороппха, а дід Наумипко й пприказує онукою: 

„Нихай, каже, вона стилину зорве третю од порога*. — А та нй хоче 
йти: „ІІІо я, каже, піду страшвдь пя!“. — Він ще раз раз милоходом 
іде тай кіже: „Доки ж їй мучиць ця: скажіть нихай третю стплнпу 
зорве!* — ІІпрпкдзали їй жінки. Зорвали стилину — глина так і поси¬ 

пала. Так вона вже на силу за пять день умерла. Побачила Щирбачка 
бабу Улянку тай каже: „Іди, Григорівно, родичку ховать*. — Пішла 
вона до Воронихн. А в їх хата була на городі; вона у свою хату тобі 
вже пустила систру, а сама у сестриній жила. 

ІІряходвть Улянка, прихожу й я, а там стилина зорвапа і шпаруни 
долі валяюць ця, а вона лижпгь на лаві наряжпна. Вуляпка й пита у 

Катюшкп: „Шо це таке?* — „Та це, каже, Михайло на стелю лазив за 
горшками, стирибив ся та стилину і обвалив*. — А Вулянка торк мине 
тай каже: „Еге, Михайло, та ни сей тїкп*. — Торка мине та все ши¬ 

пове: „Як би вп знали, яка вона була. О-о ох, і нн дай же тобі, Го¬ 

споди! Там уже така була, така була...* — „Я, кажу, ни повірю вам, 

Григорівно*. — „І ви сповідай ся, каже, за чужий гріх. Нам би, ка’, 

самим острогу ни мпнувать, як би ни вона. Пополазила я тоді у її в но¬ 

гах*. — А це справді' історійка була. Як повісив ся у їх Ігпат, а брат 
і давай на їх нападань ця: „Це вп, сукини дочки, повісили брата!* — 

Люди бач подейкували, шо в їх дівка затіяла дитину внстп, а Гнат хотів 
доказувать, шо вони душичку занапастили. Так вони давай просить Во- 

ронпху, давай просить. А та їм: „Ни бійтесь, на вас суд пи піде: я ло- 

мутю весь світ, так помуію, шо вам нічого ни буде*. — Вони до ста¬ 

нового, той хотів його на вторптнльну службу оддать. А він бач нахва¬ 

ляв ся, Ігнат, спалить хату. Так вонп все й повиносили с хатп у погріб: 

і яйця, й вал, і діжки порожні. Так він дві нпдїлї виходив, усе ховав 
ся, шо аж смага на трп пальці позапікалась. Тоді саме Артьом титарем 
був та у Харкові дзвін вилпкпй купив та скликав обапільпнх людей той 
дззіп тягти. Ідуть плотвяне стягать колочок, а воно шось під місточком 
сидить. Дпвляць ця: „Се Гпат!“ Приходять у Б рясівку тай росказу- 

ють : „Так і т.ік, бачили Гната*. — Коли туди, а його вже пима, наче 
в воду впав. 

Так вій у почі в ке настиг у погріб. Позвиртав у погрібі все в одну 
кучу: і вал, і пряжу, полотно, яйця, сир, молоко та все в сірівець і по¬ 

топив. А с сибе зияв поясок та, дзвіпіге, на верх рубаху. вийняв та 
инракладипу у попирпк па дощички положив тай зашморгнув ся. Так 
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тїко шо доторкпув ся до зимлї ніжками, пальцями тїко. Кинулись вони 
у погріб за яйцями (яєшник їздив, хотіли продавать), аж він висить. 

Скричались тоді всї. А брат одно: „Це ви, сукинп дочки, повісили 

Гната”. — Під суд їх узяли, просто в острог хотіли сажать. Турбація 
щпнилаеь: Стаповий с слєдуватилем приїхав; жепщипу підсилали розві¬ 

дувать. Наче п трибушили його тай поховали крап кладовища, над Кру¬ 

тим. Так от скажіт — сторія. Це стїко год кладовище обкопане, а тоді' 

чприз його скотина ходила та могилки обвалювала, могилки й западали. 

А Гпатова могила стїко год стояла, як тиримочок; хоч би тобі запав або 
скотина яку грудочку скотила — так пї Боже мой І А як би нп Воро- 

ниха, пріть би їм в острозі, хто ’на поки й доки. 
Борисовська вол , Валуй, пов., Вороніж. Туб. 

1067. Чудесні лікарі. 

Два богатпх поміщики у місті гостювали і вони мабуть були ярит- 

ники. От вони міжду собою і заспорили. Один каже, шо я ночю лягатиму 
спать, так вийму свої очі, а на утро упять уставлю і буду дивиця по 
прежньому. — А другий каже, шо я вийму свій кепдюх, а на утро 
уставлю, зашию і пи буде ніякого вида. — От вони так і здєлали: той 
вийняв очі, положив на стіл, а той тож вийняв кендюх та положив па 

стіл, а сами полягали спать. А лакей та цю штуку замітив та узяв, 

прибрав ті очі і кендюх, а сам узяв, убив кота, вийняв очі і положив на 
те місто, де й були; потім зарізав бичка, вийняв кендюх і положив на 
тому місті, де й положив пан свій. 

От пани проснулись, той уставив очі, а той уставив кепдюх і стали 

такі ж, як і були. От вони чириз уремня угляділись, ті пани і розказу¬ 

ють один одному: „Что за штука? Вот я, как ляжу спать і гдє б не 
заворушілась миша, так я і услишу і віжу, гдє она мотаєть ся". — А 

другий каже цьому: „А во мпой так вот какая штука дєлаєт сч: сколько 
не єм разного кушаня, всьо миє как бутто соломи хотпт ся“. — І так 

ті папи попирпміняли своє на чуже: той замісто своїх очей уставив ко- 

шечі, а той замісто свого кендюха уставив тилячий. 
Борисовська вол., Валуй, пов., Вороніж. Туб. 

1068. Знахар відводить очи. 

У Бурлуцї, котрий рядом з Фидоровкою, є такий чоловік, котрий 
шо захоче, те й зробе. Він здоровий чоловічака, сильний. Занїмаїть ся 

він грабарством, разними зимлянйми роботами. Бере підряду канави об¬ 

копувать, колодїзї риє. Він сам по сибі чоловік смирний, нікого ни обіде, 

хоч хто з його і посміеть ся, то він здорово ни обіжав за це, накаже 
його на времня і зараз же простить. У Фидоровцї і Бурлуцї там дуже 
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скупо на щот води: річки нила і колодїзїв мало. Там икономії мають 
видику нужду в водї. В лїтку, коли бува засуха, так постоянно бува 
пидостача води. Приходитось вираз їздить верст за десять по воду. 

Особливо коли парова модотїлка молотила в полі' хлїб, то вони пескільки 
підвід ганяли по воду верст за сім, за десять. Дуже надоїла икопомії 
така ниспорушна доставка води, уїлась хуже червивої собаки така ра¬ 

хуба. Тай росход лишнїй був чириз таку доставку. Приходилось три до 
чотири чоловіки диржать лишнїх і коний теж лишнїх ганяли з бочками. 

А далі їм вдумалось викопать свій виликий колодїзь такий, шоб хватало 
води на всю икономію. Найняли вони копать цього самого грабаря. 

Управляющвй договорив ся з ним, шоб він викопав колодїзь за 10 руб. 

Грабар зеднав викопать за десять і аообіщав на другий же день начать 
копку. Управляющий сказав, шо як буде багато води, гак я тибі при¬ 

бавлю о руб. А як води буде мало, тоді дам ту ціну, за яку договори¬ 

лись, тїко 10 руб., або і того менше. 

Грабар прийняв ся за роботу. Викопав шось зовсім мало, ни більше, 

як аршинів чотири. Вода як полилась, все равно, як із відра. Як почали 
возить воду і на кухню і волів напувать, коний і всю скотину поїли 

з того колоді'зя. І на молоті'лку брали но нескількп бочок в день, а води 
все було повно і ще чириз край рівчак біг здоровий, хоч приправляй 
колисо та муку мили і біз запину крутилоб мелпицю. У икономії всї 
зраділи, шо тепер у них вода близько. Та ще яка вода, дуже гарна 
була, мняка, чиста, як сльоза і вкусна; як пеш, так по глотці так, як 

маслом хто полива. 
От приходе грабарь до управляюшого за грішми за ритя колоді'зя. 

Управляющий місто 15 руб., дав йому тїко 5 руб., сунув йому в руку 

нехотя. Грабарь подивив ся спбі в руку тай каже: Іще ни всі, це ви 
дуже мало даїте. — Буде з тебе і цих — сурово одвітив управляющий. 

— Е вї, Семен Федорович, договор був 10 руб., та іще 5 руб. обіщали 
за те, шо буде води багато. Ну, то вже Бог з вами, про ті 5 руб. тол- 

кувать пи буду; а вже десять рублів, то ці обвязатильні. — Управля¬ 

ющий па се одвітив так важно і як бутьто з серцим, ниначе нехотя з ним 

балака: За шо тибі давать 10 руб.? Там всиї роботи на один день. Я ду¬ 

мав, шо ти будиш рить цілих два тижні і викопаїш сажень 10 або 12, 

а ти за півтора диї викопав. За шож тибі 10 руб. давать ? Скажи спа¬ 

сибі, шо хоч 5 руб. дав. Я якби знав, шо там так близько вода, так і ни 
наймав би тебе, а заставив би робочих, вони б сами викопали. — Гра¬ 

барь з управляющим спорить ни став, бросив 5 руб. на стіл ті, шо йому 

Семен Федорович ткнув у руку, завирнув ся і пішов. А коли виходив 
в хати, то сказав: Вам труд мій ни нужпн, а мінї ваші гроші ни нужні; 

от і розхвитаїмось. Я люблю правду. 

МАТЕРІЯ.ТП ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐІЇ. X. II. 14 
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На другий день ранком приїхали робочі з бочками по воду, коли 
дивлють ся, а колодїзь сухий і каплї води нпма. Робочі приїхали до 
управляющого і заявляють : Так і так, колодїзь висох, води і каплї пила. 
— Управляющий здивував ся, шоб воно значило і подумав зовсім друге. 

Це мабуть грабарь розсердив ся, шо я Йому гроший ни давав усих і по¬ 

хоже засорпв чим нпбудь джприло ! Ввяв душ 6 робочих : Ну, хлопці, 
биріть лопати, ходіть чистить колодїзь. Вода у нас живо явить ся. Се 
похоже хтось підшутпв но злобі. — Робочі набрали з собою лопат, за¬ 

ступів і надались до того колодїзя. Начали вони довбать у дно, вико¬ 

пувать поглибше, так і подумали, шо засорилось джприло. Довблись, 

довблись, і так нічого ни помоглось, води все таки пи було. Управля- 

ющпй заставив їх копать другий колодїзь. Одступпли трохи нонижче 
і знов росчалп копать. Конали, копали, викопали уже глибше, чим пер- 

вий, а води все пима. Вони броспли, бо уже було пізно. На другий день 

теж до самого вечері рились у разних м стах і нічого ни доконались. 

Управляющий почухав затилок і сам іпбі ума ни прпложе. Шоб воно 

значило? — дума сибі. А ще хоті і узять 10 руб., а йому і 3 копійки 
ни слід дать. Ну шож тут робить? Молотїлка другий день стоїть, а води 
все ііїяк пп докопають ся. Ждать було ніколи, води треба, хоч трісни. 

Нарядили упєть цілий обоз з бочками аж у Хвидоровку по воду. Там 
у силі був гарний колодїзь, все сило поїв. Приїхали в Хвидоровку, а об- 

щиетво їх прогнали і бочок чуть ни порубали на тріски: У нас, кажуть, 
і самим воли ни хвата, а ви хочите пас обараниіь? І с тим ни дали. 

Вони вирнулпсь назад, даром намнялп хвости коням. 

Управляющий аж сам на сибі волося рве. Шож тут оставалось 
робить? Молотїлка остановплась біз води і робочих душ 50 чп й більше 
остались біз роботи. У Вурлук по воду посилать — дуже далеко і там 
водії зовсім мало; він добре знав, шо там і по давно нп розжпветь ся. 

Одпп робочий смикнув, в чім діло. Він бу-в з того самого сила, віткіль 
грабарь той, шо колодїзь копав. Він чув про його, шо він може, шо вгодно 
зробить. Пішов до управляющого і падоумпв йому попросить грабаря 
запомогти в сьому горю. Росказав йому, шо той грабарь знахарь і шо 
він, шо захоче, те й зробе. Ви, каже, похоже його обідили, от вій і зро¬ 

бив так, шо вода висохла, а як його попросить, вій змплуїть ся і воду 
заверие назад; упєть так, як і рапїш було, так і тепер полєть ся, так 
як і перше лилась, або ще й дужче. 

Управляющий хоч і пп вірив тому, шо вій у силах поробить шо 
вибудь, а все таки прпйшлось клапять ся мужичкові. Призвав його до і, 
себе і почав просить: Голубчик, на тибі 20 руб., тїко ножалуста, по-' 

старай ся. шоб вода була. Я тибі могорич поставлю, тїко ради Бога нп 

сердись на мене, у строй, як слідує. — Ні, Семен Федорович, я лпшвього 
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пп хочу. Я за цим пп ганяюсь, а я люблю правду. Оддайте міні те, шо 

було в договорі, і Бог з вами. — Управляющий вийняв з кармана 15 руб. 

і дає: Возьми пожалуста та будь ласкавий, змилуй ся над нами, награли 
нае водою. — Нї, Семен Федорович, я 15 руб. ни возьму, давайте міні 
10 руб., договор був за 10 руб., а більше мінї ни треба. — Нї, бири 

всі 15. За роботу ми договорились за 10 руб. та іще 5 руб. я обіщав 
помпмо договорппх за те, шо буде води багато. Значить, я слово своє 
впповвяю, обіщав і порішив оддать, це теж буде справидливо з мого 
боку так, шо пожалуста, грішми ни гребуй, бири своє зароблпне. Грабарь 
довго ни хотів брать 5 руб. Управляющий силом павязав йому обіпіапі 

5 руб. Після цього оставив його пообідать, угостив, як слідує. Грабарь 
подякував його і пішов. 

На другий день ранком пішли до того колодїзя подпвнть ся, коли 
там води, як у старі годи. Повний колодїзь і чприз верх біжить ціла 
сарма. Після того стали його уважать все равно, як якого вибудь пана 
впликого. Всі боялись прогнівить його, шоб ни поробив чого нпбудь 

з усяким чоловіком. Як він робив всякі чудиса, ніхто ни звав і допитать 
ся ніхто ни міг, тїко кажуть, шо у його була така книга, шо там все, 
все є, шоб ни задумав, все можно зробить. Він ту книгу бутьто спалив. 

Позиція дозналась і хотіла у його одібрать, так він мирщі укинув її у 
грубу і вона згоріла. Він сам ростом здоровий, а на лице ни вковирнпй; 

а жінку сибі взяв красавпцю. Він, бач, зна таке слово, шо когоб ни за¬ 

хотів, того і приверне до себе. Як би захотів, шоб улюбилась у ного 
сама лучча молода, красива барпшня, і влюбить ся. Тїко він ніколи ни 
злоупотрибля і ни хвастаїть ся своїм знахарством. Хіба тїко хто прогні¬ 

вить його, чим пибудь розсерде, або поглузує з його, тоді вже він дасть 
поппять. шо шутить з ним пп можно і шоб його пи трогалп ті, котрих 

він сам ни займа. А пподї, коли бува випивше, так койкому покаже яке 
вибудь чудо, чи хвокус. 

Один раз прийшов до його сябро позичать воза. Зайшов у двір, 

а він стояв під повіткою. Поздоровная ся з ним і завів розмову про 

койщо по хазяйству. Між нпшпм збалакались про колеса. Сябро подпвпв 
ся па його віз тай каже: Де се ти купував такії колеса? — Та це я 
па кличальпї ниділі у Ольховатцї купив на ярмарцї. — А шо вони в тебе 
такі маленькі? — Саме гарні: шо ни менші, то кріпші будуть, а вплпкі 
скоріш розшитають ся. — А в мене дуже більші твоїх, я торік у Вовчі 
купив. — Та це пустяки. Хочпш, і я свої зроблю вилпкпмп. — Як се 

так можно? — Та хіба як, подивись тепер, які вопп. — Сябро глянув, 
а попи стали вплпкі-прпвиликі, все равно як ото бува у машині маховик 
дпрпвяпий, такі і вони завбільшки. Сябро аж злякав ся: Дпвп, шо се 
таке значить, вігкіля вони віялись? — Та се ж ті самі, на взнаєш, чи 
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шо? — Побули вони так з минуту і упєть стали маленькими. Се діло 
було уже пізно осіню так, шо всі дериаа осипались. Сябро випросив воза 
і уже пішов було з дворз. А знахарь і каже: Підожди! — Топ вирпув 
ся. Ну шо, сябро, хочиш, шоб зараз сад зацвів? — Та хіба ж се ми¬ 

слимо, як же се можно? — А от дивись! — Глянув він на сад, а всі 

дерива так і зазилинїіи, а цвіту на них густо-нрпгусто так, як молоком 
облитий весь сад. Сябро здивував ся: От, брат, ти укіїш очі одводить; 

дивись, ниначе й справді май місяць. — Як це так очі одводить, хібаж 
я одводю очі? Ти піди, пощупай, він у правду цвіте. — Пішов сябро 

до дерива, пощупав, і справді' цвіте, листя зелене, свіже, все равно, як 
у маю. Він шоб удостовірнпть ся, зірвав цвіточок і один листок і пішов 
до знахаря. Приходе і каже: Дивись, все равпо, як живі цвіточки. Як 
це ти поробив? — Ану глянь теперь на сад! — Оглянув ся він назад, 

а сад який раніш був, такий і тепер став. Ні одного листика, ні одного 
цвіточка, голий, голісінький... А той цвіточок, шо був у руках в сябра, 

осипав ся і розлитїв ся. Сябро сам своїм очам ни вірив, дума сибі: Чи 

се я на яву бачив, чи може мівї так увижалось? Може приснилось? 

Опісля того він бояв ся ни тїко прогнівить знахаря, а даже бояв ся 
полаять його сибі на думці. 

А один раз була ось яка пришта: Знахарь взяв підряду на жи- 

лїзпї дорозі насипать запасний путь. Найняв він сибі нескільки душ 
робочих і приступив до роботи. Хоч він був і за підрядчика, а панувать 
ни любив, робив і сам на ряду з робочими. Мимо насипу ішло два якихсь 
кацапи. Один пильно подивив ся на знахаря і трохи одійшовши од його, 

почав сміять ся: От страшний чоловік, ти бачив? —Бачив. — От рожа, 

так рожа, на чорта похожк. Вечиром можно пнрилякать ся. Рябий та 
нивковирвнй, у баби ср...а красивіша, чим у його морда. — А другий 
каже: Ну ти, Гришка, потихше, а то він почує, задасть тибі; він, кажуть, 
знахарь, може з тобою шо нибудь зробить. — У, шо він міні' зробе, 
ср...ть я на його хотів. Наплювать на його знахарство. 

Грабарь всю їх розмову почув: Ни спіли вони пройти сажень з ди- 

сяток, як у того, шо лаяв знахаря, потимнїло у очах, закрутилось в го¬ 

лові, він упав і лижить. Як заохка, як застоне, як рознисло ж йому морду! 

Зробилась все равно, як у баби ср...а. Бишиха ни бпшиха, а так Бог 

його зна, шо воно таке; розпухла вся голова, зробилась як макітра. 

Товариш його баче, шо ни дурна шутка, скоріш побіг до знахаря. Бухнув 
йому в ноги і давай просить, шоб простив дуракові. Довго він лазив 

у ногах, а все таки свого добив ся, упросив. Зпахарь змилував ся, про¬ 

стив, тай каже: Ну, я прощу, тїко скажи йому, шоб він первий і нослїд- 

ний раз так робив; ни тїко з мене сміять ся, а шоб з усякого чоловіка 
ви смів глузувать. Гріх з чоловіка сміять ся, чоловіка Бог сотворив по 
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образу своєму. Вів казав, шо в мене морда похожа на ср...у, а в його 
тепер на шо похожа? Ну йди з Богом, товариш твій впздоровіє. Та нихай 
скаже тибі спасибі, шо та упросив мене. Це тїко для тебе я уважив. 

Приходе він до товариша, а він уже стоїть на ногах і ниначе як 
нічого ни було. Він тоді й каже: Ну шо, хлопче, я пи казав тибі, шо ни 
трогай чоловіка, коли він тебе пи займав, а ти ни послухав, от тибі 
і наука. — Та хто і зна, шо воно за чоловік. Я ж ни знав, шо він та¬ 

кий. — А ни знав, так ни треба було й трогать його, він же тебе ни 
трогав. — Після того він закаяв ся ни сміять ся ні с кого; хоч би 
і його хто налаяв, так норішиз проходить мимо мовчки. І другим ппраз 
заказував, шоб остірігались глузувать. 

Зап. від Питра Ракші, с Федоровка, Вовчанського повіту, П. Тарасевськпй. 

1069. В чім бува щастя. 

У одного колдуна був богобоязливий син. Ніколи нікому він ни 
робив зла. Був до всякого жалїстливпй. Готовий був всякому запомогти, 

коли кого застигало яке набудь горе. І ии тїко він любив уважать одного 
чоловіка, а він любив всяке животпе і жалів його — ніколи, бувало, ни 

обіжав. А батько його був колдун, з чортами зиав ся і паровив всякого 
обідрать, тїко шоб йому була польта. Ніколи нікому ни робив добра. 

Сина часто, бувало, лаяв за т<г, шо він зробе кому вибудь добре діло. 

Він нираз запитувавсь научить сина колдовству і ратному волшебству, 

а син і в ризон ви приймав його слов. Часто з батьком спорив, ни ладив. 

А він все гриз сипові голову, укоряв його, шо він ни слуха батька. 

Скіко він ви працювавсь, а все таки ви міг схилить сина на свою сто¬ 

рону. Ни послухавсь його снн. Розсердив ся колдун, вигнав сина в місті 
з нивісткою, нічого їм пи дав. Пішли вони, в чім стояли. Ніякої одежі 
з собою ни захвалили. Молодиця взяла з собою окрайчик хліба і той 

був чирствий. Пішли вони, куди очі бачуть. Пішли по полю навпростець, 

між хлібами брили по межах. Коли пройшли хліба і вийшли па толоку, 

то теж подались пряником. Вопп чуть-чуть примічали, у який край город 

стояв, туди і направлялись. Коли ішли вони по толоці, то багато разів 
прпходплось їм натикать ся па кучі гною, котрі мужики пирид висною 
новпвоздлй на толоку, шоб удобрить землю. Уже під кінець толоки стали 

вони проходить мимо одивї кучі іще свіжої, видпо було, шо ии давно 
тїко скидана. Почулось їм, шо там шось пищить, скаучить жалібним го¬ 

лоском, ниначе дитинча плаче. Ану, шо там таке? Ходім, ІІалажко, по¬ 

дивимось. — Та ходім, Василь, сюріш по свої дорозі, а то вже ни раио. 
Чого ти там у гною нп бачив? — Та ні, я подивлюсь, міиї жаль, як 
воно так пищить, може то дитина. — Яка там дитина, то похоже мужик 

в дому цуциня вивіз вмістї з гнойол, — з досадою сказада Палажка. 
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Василь тим ни уинявсь, шо жінка ии бажала підходить до кучі. 

Підійшов сам. Покопавсь палкою у гпою, коли тая лпжпгь цуцаня ма¬ 

лесеньке, іще сліпе і таке браве, чорненьке і видно кабелик. Жаль йому 
стало бросить біапомощне животне біз всякої уваги. Взяв його на руки 
і поніс з собою. Жінка чуть нн всю дорогу бурчала, лаяла Василя: На 
шо ти його взяв, гадость таку? Врось! Шо ти з ним будиш робить? 

Вонож іще ни буде хліба їсти, його треба молокоя годувать. Най сампя 
нічого їсти, а ти іще надолобпя на свою голову береш. — Та ти, жінко, 

нічого ни знаїш, ни бери ирпліру з свого свекра. Твбі гарно, як ось нас 
батько вигнав і нічого ни дав? Так же і цьому бідпому цуцинятї тяжко. 

Та ми хоч уже смишльоні, самп сибі кусок хліба добудпм, а воно вибро- 

шино на погибіль. Як ми його спасимо, пустим на світ божий, то і нас 
Бог нн остаЕе своєю мплостю. Найдить ся такий добрий чоловік, шо 
і нас вриютить. — Молодиця з цим согласилась. Ни стала більше галдіть. 
Пішли вони дальші мовчки. 

Ішли вони, ішли, дойшли до одного сила. Захотілось їм їстп. Зайшли 
вони в сило — ну шож тут робить, сами то вони обійшлись би одним 
хлібом з водою, а требаж іще собача погодувать. Порив ся він у кар- 

манах і вичаянно найшов у жилетці пятака. Кунив на того пятака гле¬ 

чик молока, напоїв цуциня і сами з хлібом у волю поїли. Оддпхнули 
трохи і пішли дальші. Стало уже смиркать ся, а до города було іще 
далеко. Вони остановились у полі і пириночували під одкритим небом. 

Була іще висна, зорі по ночах холодні так, шо вони до діла продрогли. 
Проснулись рано, тїко шо показалась зоря. Бони піднялись і подались 

дальші. До города вони достигли так, як у сніданню пору. Стали доходить 
до города і думають: Шож тепер ми будив робить? Гроший нила пі 
копійки; а їсти хочить ся. А в городі біз гроший ни розжевес ся. По- 

бирать ся ни дадуть, скажуть, гладкі побирать ся, в силах іще заробить. 

Стали вони увіходить уже в город, коли дивить ся, на дорозі' лижнть 
гривпничок серебраннй. Василь обрадував ся, підняв того гривиника 

і пішли на обжорнии ряд. Кунив там ишинишну наляницю за 5 кон., 
а за останного пятака кунив риночку смитани. Нагодував він цуцинятко 
і сами добре поснідали паляниці з смитаною. Потім розпитав у городо¬ 

вих, куди треба йти, шоб натрапить на те місто, де наймають роботників 
і разну прислугу. Городові з ним ви стали довго розсуждать, нехотя 
показали, у яку сторону треба йти і пішли но своєму ділу. Шоб ни за¬ 

блудить, він спитав іще у торговки. Йому торговка указала, на яку улицю 
йти і куди повирнуть, шоб натрапить, куди слідує. Пішли вони. Ни дой¬ 

шли іще до того місця, як зустрітив ся з ними купець старичок, (вста¬ 

новив їх і пита: Куда ш, мужичок, ідеш? — Та я, наничку, іду най¬ 

мать ся. — Шож, ти сам наймаїс ся, чи у двох ? — Та як би прпй- 
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шдось наймать ся у двох з жіикою, так іщеб лучче. Тоб ми у місті 
служили — а нарізно нн так буде спорушно. — А для мене іще й лучче, 
я такого і шукаю, шоб у місті з жінкою жив. Ходім зо мною, я найму вас. 

Ото вони пішли. Василь обрадувався, іде і дума: Слава тпбі, Го- 

сноди, тепер ми при місті'. — Купець привів їх до дому і зараз же 
Василя поставив за дворника, а ІІатажку назначив кухаркою на нриказ- 

чичу кухню. Ого живуть воли, сгарають ся, хазяїнові доґожають. Хазяїн 
їх полюбив. Став довірять на їх все, як на самих чесних людей. Василь 
був грамотний. Хазяїн узнав, шо Василь грамотний, у базарні дні і на 

ярмарошні став брать його у лавку, помагать одпускать кирасін, дьоготь, 

сіль і ипше. Прожив він год, узнав діло но лавцї, став здорово помотать 
хозяїпсві. Уже місто дьогтю та соли його допускали отпускать разпі то¬ 

вари. А вже чирив півтора годи вій міг справлять ся за любого при- 

казчика. Бувало за шо пи возмпть ся, так у руках і кипить. Завиріав 
товари швидко і окуратно. Хоч, бувало, иашне одмірять красний товар, 

так і одмірює гак і одмірюе. Ні' один приктзчик пи міг лучче його 

одмірять. Всі ирпказчикп йому удивлялись і завидували, шо його хазяїн 
полюбив. На щастя Василя у екорях старший прпказчик рощитав ся. 

Купець сибі на умі ппрпбрав успх прпказчпків і ні один по його норову 
ни приходив ся. Один дуже хвастовитий, другий храптовптпй, третий 
на руку ви дуже чистий, а останні всі були іще молокососи, хлопята ни 
опитні. І так вія міркував, міркував і порішив наставить старшим Василя. 

Чоловік вія степенпий, ни пянпця, етаратпльний і любе порядок і в до¬ 

бавок жпиатий, до дівчат ни піде і у тнатри ходить він ни привпшиий. 

По всьому видно, шо він чесний і уважотпльппй. На другий день призвав 
вій Василя до себе у дом і каже: Ти як і сам бачиш, приказчик мій 
старший рощитав ся. Шукать другого на його місто я пи хочу. Вибрать 
старшим із своїх барчуків нн виходе діло, вони тїко чппурвть ся мастира, 

а за ділом ни будуть дивигь ся так, як слідує. Так от я порішив оста¬ 

вить тебе старшим. Тп мінї понаровпв ся і бачу, шо з тебе буде хазяїн; 

ти чуже добре бережеш, лучче чим своє. Постарай ся буть таким до 
самої смерти і тп будиш щасливий. Жалувана тибі також, як і тому, шо 
рощитав ся. 1000 руб. у год. Тїко прошу тебе, види порядок, як дома 

і сліди, шоб по ростачали добра оті впртоплясії барчукп. — Василь подя¬ 

кував хазяїнові, покляв ся служить вірио і етарать ся, скіко сил хвате. 

Коли став Василь спускать ся но східцях в низ ідучи од хазяїна, 
так чуть ни впав. Од радостп аж йоги затрусились. Прийшов вій у ма¬ 

газин і ип став за прилавок, а пішов прямо у коиторку і став розгля¬ 

дать киигн. Ирпказчикп зразу догадались, за чим його хазяїн звав. 

З досади пирпглянулпсь і успокоялпсь, більше пи стали в душі волнувать 
ся і думать, шо може мене старшим поставе. Раніш його називали дядько 
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Василь, а то вже почали звать Василь Івапович. Став Василь Івапович 
всим добром править. На його руках вся торговля була. А жінка його 

то була за кухарку, а коли Василь став старшим приказчпком, то її 
прииоручив хазяїн глядіть за всім хазяйством у домі і па дворі. Вона 
щиталась за икопомку, сама нічого пи робила, тїко приглядала за готовим. 
А тз цун.ипя, шо вони з собою принпслп, за півтора годи виросло здо¬ 

рове. Такий собацюра зробив ся, шо рідко такого пошукать. Чорний, 

здоровий та лахматий, все равно, як лев. ІІривязали його на цеп, так 
він пак і шиє по двору, як молнїя. Но дроту як нажме, нажме, аж гри¬ 

мить, як на гитарі струпа. Чужий чоловік так бояв ся і показать ся на 
двір. Бувало як вискале зуби, гаркне, так хоч хто злякаїть ся. Годували 
його гарно, ходили, як свою дитину. Пройшло времня ни більше, як 
з год, хазяїн захварав. Чуствував він себе дуже плохим так, шо вже 

одужать ни сподївав ся. А так як у його ни було пі роду, іії племені', 
то він порішив все своє добро одказать хорошому чоловікові. Багатих 
знакомих награждать йому ни хотілось, бо пользи от них віп ніякої ви 
бачив і зовсім ни було охоти багачів наділять. А так як віп дуже но- 

наравив Василя Івановича і уважав жінку його, то він порішив ощасли¬ 

вить його. Вечпром, коли уже закрили магазин хазяїн позвав Василя 
Івановича до себе і каже: Я вже став старий, дуже оплошав і захварав 

ни в шутку. Чую, шо я скоро умру. А так як у мене нила ніякої роднї, 

а тебе я яолюбив, ти гарний хазяїн і трудящий і жінка твоя драгоцїнна 
хазяйка, а люди ви бідні, діточок у вас чимало, чириз шо я порішив, 

все своє добро підписать на тебе. Ти тїко обовязан будиш поховать мене 
па славу і подай у Афон ва вішне помпновепіє і тут поминай, поки жи¬ 

вий і дітям своїм закажи, шоб поминали. Роздаси бідним, скіко сам за¬ 

хопиш. Приказчпкам видай наградпих рублів по 300, а меншим по 100, 

пихай споминають мою доброту. Оце тибі і все, шо я надумав. ІІоклпч 
попа і двох понятих і ми зробим духовне завішаніє. — Василь Іванович 

покликав попа і двох свідптилїв і написали духовне завіїцаніє. Купець 
одказав шось шібагато на церкву і на бідних сирот, а все оставив до¬ 

сталось Василю Івановичу. Після того Василь Іванович став уже ии 

прикззчиком, а новновласнпм хазяїном. Хазяїн після завіщаия жив ни 
довго, в скоря умер. 

Василю Івановичу од купця достав ся магазин здоровий-нриздоровий ; 

В Йому були всякі товари. Чогоб ни спитав і все там було, красний товар, 

готова одежа, обув, поеуда, мебиль. жилїао і всяка всячина. На ввесь 
город славивсь його магазин. Багаче його магазина у всьому городі вп 
було так, шо вій і сам ви знав, в скіко можно було оцінить його мага¬ 

зин. Так глазомірно можно було догадувать ся, шо там всього товару 
ва ліілїйон яи вбереш. Тепер Василь Івапович зробивсь купцем та іще 
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куп де» ші аби яким, а імпвптпм па ввесь город. Всї стали його прий¬ 

мать у обчпство. У кожного віп був за дорогого гостя. Всі купці і папи 
були з пил за иаппбрата. Скрізь йому почет і уважапіе. Тоді' вже віп 
став одівать ся по панськи чисто так, шо трудно було взнать його, який 

був дворником і який став тепер. Хто його пп впав, так подумав, шо 
віп з роду такий і був; паиом і родив ся. Пройшов слух по всі окрузі 
про пибувале щастя Василя Івановича. Прийшов у одній свитині та ла¬ 

таних чоботях, а став багатим купцем і уже по городу нішком нп ходив, 

а їздив у пкіпажах. Мав своїх копий. Завів коров, птиці і всякої всячиип. 

Дочув ся і батько його колдуп. Позавидував його щастю. Зло його 
взяло страшно, пристрашпо, шо сип його з дому пішов з торбинкою, 

а тепер зробив ся зпашнпм купцем. Колдун порішив, у шоб нп стало, 
звпсти все хазяйство в сипа. А віп і сам іще пи знав, в чім находить 
ся все сииово щастя. Пішов він до сипа у гості'. Прийшов у город, спи¬ 

тав про Василя Івановича. Так йолу зразу сказали, де віп живе. Вся¬ 

кий його знав і старий і малий. Зайшов віп у хороми веселий, такий 

ласкавий та добрий, нипаче нічого й ви зпа, як бутьто з‘ роду нп ла¬ 

ялись і и и сорилпсь. Поздоровкав ся вів з сипом по рід полу, спитав, як 
здоровячко. Син теж па його нп сердив ся, уже давно забув і думать 
про прошле. Прийняв його як дорогого гостя. Колдуп побув трохи в домі, 
а далі каже сипові: ходім, спнок, подивимось па твоє хазяйство. — 

Вийшли вопп у двір. А собака зразу узиав врага, як кинув ся па кол- 

луиа. так трохи пп ззїв його. Як би ни син, так він би його задушив. 

Колдун зразу помітив, шо все синове щастя в собаці і нічого йому ни 
сказав. Пішли вони дальші в конюшню та загороди. А у Василя було 
видимо пи видимо і коянй і коров і овець ціла отара. Колдун як бутьто 

радував ся, а в душі у його злоба т к і кивать па сина, шо він такий 
багатий. Завіна його взяла. Впрнулпсь вони в дол, колдун і каже синові: 

Слава Богу, пю в тебе всього багато, тїко я тебе попрошу, шоб ти убив 
собаку. Як хоч, а собаку убив. — Сипові дуже жаль було губить собаку 
та дїлать нічого; треба батькові угодить. А проте Василь і ип подумав, 
шо батько з умислом настучав убить собаку. Позвав Василь дворянка 

і приказав йому убить собаку. Дворнпк узяв револьвер, прицілив, бациув 
і }бив собаку. Вона бідна пирикинулась, ногами задригала і коичнлась,. 

а кров з неї так і полилась цівкою. 

На цю нору по двору ходила тплушка, підійшла до кровавпх ка¬ 

люж і почала їх лизать. Колдун побачив і зразу иїчого синові пп сказав, 

промовчав. Сип бач подумав, шо собаку убить батько приказав чпрпз те, 
шо вона його налякала і чуть-чуть ви порвала. Колдун трохи згодом 
каже Василеві: Заріж, сивок, ту тилушку, шо по двору ходр, угости мене 

молодою гавядииою. — Та ця дуже гарна телиця, я, тато, хотів оста- 
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вить її на плід, у мене на заріз є другі. — Нї, синок, міні хотілось, шоб 
ти цю зарізав. — Ну та все равно, для вас уважу. — Ну так ти, синок, 

прикажи, нихай поки її заріж)ть і побілують. а я піду у баню, побанюсь, 

а поки нашпуть потрошить, я звирнусь з бавї. — Ну так шож, ідіть,' 
у нас баня своя, далеко ни ходить. — Та я знаю, отже я і хотів поба¬ 

вить ся у свої бані, а то у нас у деревні в'їде банпгь ся, лепу уже чуть 
ни на налинь наросло. 

Пішов колдун у баню. А тут ни зївали. Мирті зарізали ти.іушку, 

побідували її, випотрошили, порубали на куски і внислп всю в кухню, 

щоб одібрать яке получче на жарипе, а останнє присолить і винпсти на 
льодник. На кухню поприбігали діти подивпть ся, як повар буде жарить 
говядину. Побачили вони говяжі почни і иапалпсь на иоваря: Зжар нам 
сичас почек, ми любим почни. — Повар ни довго думавши, розігрів ско- 

роводу і зжарив їм ночкп. Вони розхваталп їх, як конфети в дві мінутї, 
як мітелкою підмили. Впрнув ся калдун з бапї, дивить ся, а тплиця уже 
зарізана. Кинув ся до говядинп, а почек нима. Він спитав поваря: А деж 
ночки? — Повар одвітив: ІІочкп я пожарив, уже діти їх поїли. — Кол¬ 

дун почухав затичок, плюнув і пішов у хату. Увійшов у хату і з досадою 

плюнув і сказав синові: Ну, щастя твоє, шо я прозївав почни забрать 
од тилушки. Буть тепер тибі багачем. Все твоє щастя находилось в со¬ 

баці, а коли ти убив собаку і кров її полизала тилушка, то та кров 
попала тилушцї в почни і все щастє твоє пирийшло в тилушку, а тепер 
уже все твоє щаля пирийшло в дітей, коли вони поїли почни. — Син 
дав йому грошй і вій пішов до дому. Був смутний і спрдптпй, коли ни 
вдалось сина розорить, пустить унєть з сумкою. А Василь Іванович гак 
і остав ся багатим і щасливим. 

Зап. від Пилипа Козїдубова, с. Коріньок, Корочавського повіта, II. Тара- 
севський. 



Х¥І. Хмарники. 

1070. Палиця від хмар. 

Трафгйіш сп, шьо гашна їет жьпбу і вона пищіт; та як хто озме 

палицу тан розбороннт, то то у палицеу, кажут, шо иож хмари відговїггі. 

Зап. Ів. Волошинсьвий в серппи, 1911 р., від І. ІІалииюка із Ростів, пов. 
Вняшиця. 

1071. Прут до відгонюваня хмар. 

Наш Рііґус Іван небіїцик казав, а з нього сі сьміяли. А він йаку- 

рі.тпе знав. Він вав такі прути, такі ліскові, що за рік виростають. Він 

завше йшов папротїв хмари і так тил прутом махав. Той прут дістає сі 
так. Як сі їсть га;ина з жєбов, то треба віломатп зараз прут такий, що 
за рік віросте і їх розігнати. І тот нрут вже має право до хмари. Вже 
с тим ходпт, махає на ту хмару, а хмара втікає. Потому осьвєтив тот 
прут враз з зїльом на зелені сьвята. І він зараз, як тою має приходити 
і тим махає, то за границю не пістпт. 

Зли. в Улипнім, Дрогоб. повіга, в липні 1906 р від Митра Кушніра В. Ле- 
винський. 

1072. Дзвін у Підвербцях. 

Роеказуют старі люди, що у Підвербцьих б у у иаймит у лихого 
ґазди, пас худобу, тай раз иапау го дощ, дужи гриміло і блискало, а він 
прикльйк і Богу сї молйу: Божи, каже, подаруй ми су худобу, бо як ІІан 
Біг ннщіскп ми даст, тай мене ґазда убб, бо скаже меаї ґазда: Чомуж 

ти не гнау до дому, як сї дуже зачинало хмарити'? Як сей рік віслужу, 

то я усі гроші дам, аби дзвін хто вільльву, аби буу помічний до хмари. 

— І свой слово той наймит ие скасуьау... І той дзвін йи помічний до 
хмари, ате як хто утбиит сі, або повіепт сї, то у той дзвін не беруг, не 
рушьііют. Той дзвін назигає сї Юрко. 

Зап. в вересни, 1910, від С. Барановеькоі з ІІідвербець, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 
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1073. Градобур. 

Що то є плаиета? ІІлаиета пускає град або дощ. То є такий чо¬ 

ловік — він сидит в селі', то ворожбит. 

Зап. у Подусїльнї, Перемишлян. пов. М. Капій. 

1074. Хмарних пізнає по звіздах. 

Я одного разу іншу до Злотого Потоки і нрн тім іитересї то буу 
вечір і я хтїу ночували у коршмі коло перевозу. Отжеж чоловік із жін 
коу там були і просили мене на гору до села Костїлпик. І вітак ідем до 
гори, а буу то вечер ясний, погідний — вітак він зачьйу по звіздах дц- 

вити сї і минї оповідати, що знає, де коли має бути така туча. І казну, 

же знає відвертати, якби хтос йому добре заплати}7. Дальше нїчб не знаю, 

бом рано пішоу, а йигб лишйу спппчого. 

Заи. в липни, 1910 р., від Юзя ЇІщука ія Колінок, пов. Городенка, Ів. Бо 
ЛОШИНСЬВИЙ. 

1075. Хмарники природжені і вчені. 

То йп такі природжені' хмарники, що вія до того знає. Так само 
як опнрь пн до молока. Наколи хмара надійшла пичйста з градом, так 
вій ї розуміє, яка вона йп. І він, як ие хоче, жебй вона зроби и шкоду 

там, де він йп, то вій зараз лиш рукоу кине, покаже ї дорогу і справит 
ї на друге село. А також йп такі лю іе, що і без природженого потрафпт. 

Зараз як надійде нечйста хмара і зараз пізнаюг. жп щос шумпг у вї 
і зараз вівоеьп на двір сьвічеиу шутку, сіль, образ і той ї відверне 
в йппчип бік, так вона забирає сї далі. 

Зап. в липни, 1910 р., від Н. Мокрицького із Далешева, пов. Городенка, 
І. Волошпнський. 

1076. Незручний градобур. 

Тот Петро знає троха проти бурі, але раз шос лихо почивау то, 
як раз затрібувау відвертати, то убило гет городинну, а другий раз за- 

чепиу, то урвало му пі у даха. Би Бог борониу! 

То бп треба ити відвертати без крисанї тай би вти прокіу того, 
треба зустрічати, а вів якос не бізувау ити тай затрібувау пз порога 

п так погости}7... 
Зап. від Андрія Осташука в Зелеаиди, Надвірв. пав, 1908 р. А. Овищук 

1077. Фірман — хмарних. 

Раз роскаїувала Заґурска, що в йидвого пава буу фірман і уміу 
хмару відвертати. Раї пан зібрау сї їхати у дорогу і каїау фірмаиови 
запрьичй штпри коні' до карйги. Фірмаи війшоу тай лиш заирьих, дйвит 
сї: дуже страшна хмара надійшла. Він лишйу запрьйженї коаї з другим 
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фориалем, котрий під йиго рукбу буу. Сам взьпу три однолітці прути тай 
пішоу на гранйцу, аби хмару ни допустити на поле с того села, і дужа 
сї забавну. Як віп прийшоу, зачьйу пан сварити йигб, чого він сї так 
з.чбавиу, як мау уже відїжджьйги, а вій вітповіу панови, що ходйу хмару 
відвертати. І пан йиіо уже далі' не свариу, лиш казау, щоби му він оден 

лан вібау пшинйцї так, абй людим нїц ни пошкодиу. І той деиь, шо му 
пап казау вібити, шобй віп паверпуу град на йиго лай, дужи буу погід¬ 

ний, а пшепйцьи за пару днїу мала бути уже готова до збору. Вже перед 
полуднем каже пай фірманови: „А вйдиш, Михасю, вже ни дотримаєш 
слова, бо нйнька країна погода". — А він вітповіу иаповп; „Най сі пан 
ни дйзіїп. що красна погода, за пйить годйн можут вйдїти рілю с свої 

пшевйцї". — І потім сбнци звернуло с полудньп, підійшла маленька 
хмарка і зачьйла робйги сі більшої і дужи страшно шуміти, а фірман лиш 
пішоу і обійшоу той лан докола. Як усйпау грдд на той лан, то так збило, 

що за пйить годин пап вііхау с тим самим фірманом на топ лап, то уже 
була пшепйцьи помішьипа з землеу, шо не було вйтко, чи то глеуки, ци 

пшппйцьп, а у росплугах то так було ожеледи, як гусїчі яйці. І вже пав 
як подивйу сї, то білше вже ніколи йиму ни казау, як він ішоу хмару 
відвертати, бо сусїдним нивам нїц ни шкодило апї раз, лиш дужи ма¬ 

ленький дощик поросйу по них. 

Зап. в жовтпи, 1910, від Н. Курчака ів Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинсьний. 

1078. Град у дуброві. 

в Буу у нас ксьондз, помер 67-го року, а у єго теські буу якис ґідо 
за наймита и знау відвертати бурю. Але раз изїхали сї попи до того 
ксьондза на празнпк тай як зговорили сї, прийшли на того ґіда, ніби на 
того граґіуника. Але ксьондзи тото слухают, тай не вірут, аби хтое міг 
божі силі росказувати; то, кажут, пи можи бути... Але кажи один ксьондз: 

Є у мени дуброва; я даю сто банок — одп, кажи, кладу — най він, кажи, 
наверни на ту дуброву бурю. 

Кличут онн того ґіда и далі из него смішкувата так, шо го розсер¬ 

дили и він їх хокіу пріучити. 

Узєу ґідо тай як навернуу бурю на ту дуброву и там вісииау шо 
до дверна; шос кілька годин шуміло туди и гет утрощило, шо лиш шо 
майгрубше, то остало, а решта пішла гет; тиждень вітак крупи стояли 
у дуброві. 

Зап. від Петра Онуфрака в Зеленици, Надвірв. вов , 1908 р. А. Онищук. 

1079. Хмарник у Семаківцях. 

Буу такйй йиден чоловік у Симакїуцех, що уміу відвертати хмари 

— тучу уластйво. Йидибго разу захмарило сї, а у коршмі пйло кілька- 
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найдіть ґазді)' і на той час буу той, шо відвиртау хмари. Як зробйу сї 

шум у хмарі, на той час прийшбу ппзнайбмиії чоловік до кбршми і прбсит 

того, шо уміу відвпртати хмари, щоби нозвблиу' йиму перегнати свою 
череду чйрпс сило. І той казау, щоби перепровадиу, бо вйдіу, що вій 
сильпїщий від него. А віт сидїу пяний за столом у кбршмі і кажи: Що 
ти такого звольййсш сї, я нрецї урьйдппк у сила, ти мине мусиш ббрши 
еї звольйти, а я тобі запиричьйю, ни сьмійиш гнати через село. — І той 
незнайомий війшоу с кбршми і ни знати, де сї дїу. То у той чьпс, як 
пішла тучьп, то ішло силбм самб^ дорого^ і фбсами, а на вітїу ґрунт 
як пішло, то ни знати, шо там була за рослйва, перемішьйю з зимлеу 
за то, що бороийу провадити. Потім віт скаржиу сї тому ґаздї, а він 
кажи йиму: „Як ни зпаїїиш броду, ни лїз у вбду“. 

Зап. в липни, 1910, від Митра Ласїйчука з Далешева, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошинський. 

1080. Град нищить війтове поле. 

Єдної неділі' повіходилп люде-с церкви. Як то в хлопів встанбва, 

коршму не вминути. А ту днвют сї, а ту стало таке як стїна, така хмара 
чорна. Хай богачі папивают сї, а бідний пішов до коршмп тай си сїв 
з боку, звичайно, бідний. А ту входит чоловік, тай нікому нїчб не каже, 
лиш до того бідного. Тай каже: Бій сї Бога, пусти ме черес вашу ца^ 

рпну! — Тот каже: Не пущу! — Ідп си, каже, лісом! — А тут другі 
лиш сї дивег, чому він его не хоче черес поле пустатн. Але той нроеит 

тай нроеит. А той нї і иї. А далі віт обзиває сї: Та пусти чоловіка! 

Чому не пустиш? — Бо не хочу! — Коли я кажу, аби йшов! — ТГу, 
каже до віта, хочете, аби він ішов черес царину? - Хочу, каже, най 

йде! — Коли віг хоче, абис йшов, то йди біговим польом ! За межу абпе 
кроку не зробив! 

Як пішов ьіговил польом, то му сї не лишило на єден обід. Так то 
му сї стало. То є такий несподіваний бідний, як він каже, що щось знає, 
а другий сї сьміє з нього. 

Зап. в Уличнім, Дрогоб. повіта, в липни, 1906 р., від Митра Кушніра В. Ле- 
вивський. 

1081. Хмарник у Голоскові. 

Мпнї єден з Голбскова росяовідау, що у Голоскові такий чоловік 
буу, що він відвертау хмари. І вовн сї з него насьмівалн. Вів собі носй5г 
такі три однблїтцї у пазусі раз на зауше, і паколіі сї лиш похмарпт, то 

він собі йде на гравйцу і говорйу, що він там уже знау. І потім так 
у неділю посходиш сї до кбршми, а він собі сїу также у кутику — до- 

кбла стола йичі ґазди посідали, а він собі сїу з боку. Аж ту иараз сї 
похмарило, а шляхтич прихбдит на двері, віттворьйе- двері до кбршми. 
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Тай шляхтич питає, котрий віт, аби йому позвблиу стадо перегнати через 
село. А той бідпий чоловік, що спдїу у кутику, він знау від хмари, тай 

каже: „Я пе позвольйю". — А віт каже: „Коли я позвольйю". — І вовй 
сї на тім перечили. Віт казау, що позвольйє, а вія казау, що пе позво- 

льйє. Аж дійшло до того, що віт йигб ударну у пйсок. Каже: „То я 
позвольйю". — А вітак, як го ударну у пйсок, а той стоїт па дверех 

тай каже: „Кажіт ббрше. я не маю колй чекати". •— А той бідний чо¬ 

ловік каже: „Но, як ти му позвольйєш, віте, то гоїш, абйс зпау, як гнати". 

— Так пнму повіу, що: „Як пи будеш по праудї гпати, то тї за сто миль 

у догоню". — Отжеж бітово такії зараз у тї хвй.дп у городі перебило гот 
\сьо, що було, а сусіди, що межувати, то їм шкоди не було. І на поли 
на його кавалку так само збйло, а тпм, що межували, то нїц пе пошко¬ 

дило. — Другого дньп закігікау го до канциляриї і иерепроейу. І склйкау 
раднї і ухвалйлп йпму пасбвиско, хтїли йиму дати по ґарцевп збіжьи, 

•іде він сї пе прпймйу — лиш дали йиму пасовиско, абй сп пас, де сам 

х ті у' і шьйрварок му дарувати і варту. Віт того чьпсу уже у пас нїґди 
ніколи уже не пошкодило. А уже буде тому двацїть літ, як я се чуу. 

Зап. в липни, 1910, від Якпма Воробця із Далешева. пов. Городенка, їв. Во- 
лошинський. 

1082. Піп — хмарник. 

Як пебіщпк ксьондз Стрййский у Топоріуцех умер, дуже вітер бVу 
і тучьп — бурьп, бо вопй знали відвертати тучу. А я питаю сї: Як ви 
можете тотб, люди, здати? — А вопй кажут, що одного разу, як ішбу 

град, то вібиу Усьб, лиш їх поле облпшпу. А то було, що вопй не по¬ 

слухали на якус толоку, тай він казау: Чокайте, чикайте, пибожьпта, 

будите вп мати! Тай їм град вібиу. 

Зап. в липни, 1910, від Ав. Трачука із Далешева, пов. Городенка. Ів. Во¬ 
лошин еький. 

1083. Польський ксьондз відвертає хмару. 

Та от такі ксьонц оцей Міхайледкий, то такі годен відвертати хмару. 

Як, не можу знати, але вгіджу, що махає руками і промовіїпОи. Як рас 
надійшла сйлне страшна хмара, то перед жапвами і вона дуже тіула 
з буреу, і він як і справну на ліси, то такий, дощ у парну, аж дерево, 

хотьппь с ішьппп і с такими пньняп, що уже мают по двіста, по триста 
рік, як тим деревом тота бурьп зачьпта носити. то аж сї було порозгой¬ 

дувало, бо воно не мало жадного стрйму, бо земльй була розмокла. 

Зав. в вересви, 1910, від Юрка Коловенного з Бівки, пов. Городенка, І. Во- 
лошивський. 

10Є4. Два хмарники. 

Якім їхау до Ббснї, тай росказувау мпнї Гуцул з гір. що було два 

хмарникй. Ипдеп другому хтїу нагнати хмару і казау дзвонйтп у дзвони 
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на ту хмару. Хмара пішла па того обісгьй хмарнпка-другого. Він зачьйу 
назад ї завертати, а топ вігти нричйт: „На шо завертаєш хмару?“ — 

Віттн той відповідає: „Бо мпнї сї так хоче". — Той віггп як паза і ї ще 
раз 8аворнуу, тому хмарнакови па йиго город, спала йпму дїіа хмара — 

град па обійстьй. ІІидааково він відвернуу, що всьо пішло у ріу — так 
па пиить метріу впсбкости. 

Зап. в липни. 1910, від Тимка Воробця із Далешевз, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошипський. 

1085. Град не бє всюди. 

Як то давних літ припадали голоди па людпй, бо то гіи було так, 

як типер вроджаю: то бараболї, то кокорузи, то рпш — і ко.ієїв, аби за¬ 

везли Бог знає вітки хліба, али люди з голоду нлїлп. Як набрав тато 
гроші в мішок, вобносив всюда гроші, хтїв купити хліба. А діти тішили 

се, шо тато хліба прппеси, а тато приніс гроші назат, кинув гроші під 
лавку; тей плакали діти: хліба! і тато плакав. 

Али єден богач був на ціле сило. Віп мав хліба багато. Як припав 
в тім силі голот, ішли бідні до него тей віп давав каждому по кубаи- 

чикови муки. І єго пазвали Кубайом. Віп такий був дужп сумлінний. То 
як був коли грат, то люди навит чули, шо в горі шось кричпло: Ни пу¬ 

сти, нп пусти па Кубаиову пиву! То всюда грат повибивав, а па єго 
полю збіжи авї нп рухаии було градом. 

Зап. від мами в Будзанові, Теребовельського пов., 1904, О. Деревинка. 

1086. Чорти і грішники носять град міхами. 

Так буу одййн раз, шьо дьйдя возйу дараби з однйм чьоловіком 
велйким-велйким. Возйу з ним дбуглй чьііс тай трафило сн було раз, шьо 
їх захбпиу буу дождь-тучя, тай уші вже звезли дарабу ту тай перепаді 

тай собі у місті' попоїли тай у дорогу пішлй собі, а то зачьйла йті тучя. 

А чюловік зачьйу казаті: „Идїм борзо, бо зараз буде йтйп град“. — 

Тай град си зближйу-, а чьоловік каже: „Кобй тин зпау, шьо ип у тім 
градови, шьо йиго носит?“ — А дьйдї каже: „Шьо?“ — А він каже: 

„Хочешь вйдїті, шьо? Я тобі покажу". — Тай каже: „Кладй мені ліву 
ногу свою на мою ногу, тай мешь шьос вйґіті!" — Тай показау му за- 

каменники тай люде ті грішні', шьо носьп мішки. Тай відріу дйдя ти за- 

кажйиники тай люде, шьо нбсьи, — ціле пищьйстьп, шьо там сп робпт... 

„Тай це* — каже вин — „за неділі', за свййта, за зелені' четвергй по 
Велйцїдни, по сьвйиті неді'.ш, шо упп рббйп все, шо вни перуг, шо кбеьи 

та сапают, то за тотб гради бют — нечйсті духи. Тай вже си скінчьйло. 

Зап. Ів. Волошинеький в серпни, 1911 р., від Ів. Лилика з Ростік, пов. 
Вияницн. 



ХУМІ. Інклюзники. 

1087. Як робить ся інклюз. 

То так кажут, що той, що сї той займає, то кидає до того до гро¬ 

шин галуну і вітак тотй гроші, як комус тра мітити, хотьби навіть сто 
рйнцкпх, то ти гроші на;ад сї до пего вертаюг. 

Зап. в цвітни, 1911, від Папька Сеімвоника із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 

1088. Які гроші тягне інклюз. 

То па такі инклюзи... Якже йп йаклюз пить ґреицаріу, то як уже 
він пустпт того йиклюза межи гроші, то як де йп межи грішми по ппить 

ґреицаріу гроші, то так той йаклюз усї тотй пйитакп покйгне. А шустка 
віп не озьме, бо він не належит (лиш до товарпшіу своїх, зам. Ів. Во- 

робця). Бо то йаклюз таки не йи чйстий, бо як ба буу чистий, то би 
не кигло. 

Зап. в липни, 1910, від Н. Мокрицького із Далешева, пов. Городенка, І. Во 
лошинський. 

! 089. Як дістати інклюза. 

Сут тотй анклюзи иа сьвітї. То нечисті гроші, бодай моди не мав, 

то дявола. Той, що хоче дістати аиклюза, то мусит їхати до Львова до 

тих, що впи там гендлюют. І там Сус Хрпстос є па крбжу і злий дух. 

Каже йому, як хоче пристати: Цюлюй злого духа, а па Суса плюнь 

і колй його! — І так пе дістане ще. Але там сут ще змпї. Межи ти 
змиї мусит іти і брати в руку і за пазуху і тоди плює па Суса Христа, 

а злого духа цюлює. Тоди вже і сам став злим духом. Свою душу продав. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. повіта в липні, 1906 р., від Бабака В. Ле-' 
винський. 

1090. Як Жидівка надавала інклюзи. 

Йшли штири ґазди на ярмарок. Ай, каже, прийшли вже там неда¬ 

леко. Тай зайшли собі на кантину богачГ. Наппвают сї, їдєт, пют. А не- 

МАЇЕРІЯЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐІЇ. Т. II. 15 
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бііцик Чорний Іван (Ци зналисте хто? Одеп з оповідачів: Та чому не 
знав!) та був бідний чоловік Мало грошей мав. Тай гадає си: нічого не 
купю. А Жидівка приходит тай каже: Чому не йдете до кумпанії ? — 

Каже: Не йду, бо мало гроші маю! — А ви хочете, бнсте гроші мали? 

— Ой йой, каже, та чому би ні. Та хто-ж не хотів би мати гроші. — 

Дайте мені два ринцки на завтра, будете мати гроші як полови! — Ну, 

каже, два ринцки дам, але як увиджу, за що, як буду гроші мати. — 

Ну, ну, пай буде! Ну, каже, лєгайте ви собі на бік. Як вас закличу, 

абисте йшли. 

Ту, каже, вже так недалеко дванацїта година. 

Жидівка кличе: Ци вже спите? — Я. каже, не сню! — Ну, ходїт, 
тепер зо мпов! 

Я, каже, схопив сі, тай йду, аш єм втішний — буду гроші мати. 

Ну, каже, йдемо, вітворила двері, ввійшли до єдної там хатини. Там, 

каже, сьвітпт сі. А там є спп божий роснетий і злий дух. 

Ну тепер, каже Жидівка, щоби на сипа божого плювати, а того 
поцілувати. А я, каже, як мені тото сказала, як не піду... ані обзирав 
єм сі. І грошей тих не хочу і нїчо не хочу. 

Зап. в Уличнім, Дрогоб. повіта, в липнї 1906 р. від Митра Кушніра В. Ле- 
винський. 

1091. Як пізнати і зловити інклюза. 

ІІрпповідали старі, же інклюз межи йнчпмп грішми крутит сі, бтжеж 
як зобачиу, то аби зараз плюнуу на вето і ударну другоу рукоу, то йпго 
уже не пустпт. 

Зап. в липни, 1910, від Явима Воробця з Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
ЛОІНИНСЬКИЙ. 

1092. Інклюз зроблений нешкідливим. 

Оден ґазда аау інклюз і дау миаї мйжн мої гроші, жебй він узьйу 
від мене до свого ґазди; алеж я знау, шо му зробити. Узьйвім у фустйаку, 

завйнзау в три ґудзи і поклау з лівого боку у рпміпь. Той ґазда спо- 

дїйп 'сі, же іпктюз принесе му гроші, а він уже у мене ирпвййзаний. 

Приходит сам ґазда, не може го ипакше відобрати і каже: „Зміньгійти 
пййтку". — А я забуу, шо там інклюз буу, тай му назад йпго вернуу. 

А він мит за то поґйкувау, щом му віддау йпго йиклюз. 

Зап. в шовтни, 1910, від Миколи Круда із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

1093. Інклюз із хрестиком 

Вінклюз мау хрестик дзелений і за вего мол;на було брати доста 
кітюну і горіукі. А йпдпбго разу іш-овім у дорогу і повернувім до кор- 

шми за тїтюном і давім їКйдови той віиклюз. Жид кйнуу йвго в майму- 
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рошЗ скіу і вінклюз зачьп5г в столі скакати до гори; а Жид як то 
уздрїу і узьйу йиго у руки і пе пустпу ваго. 

Зап. в падолисті, 1910, від Вас. Тимрика а Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошипський. 

1094. Інклюз в Олїєві. 

Я чула, що у Олїєві йи такий чоловік, що як піде до коршми. то 
пйи ділу піч тай платйт, а закіу дійде до дому, то гроші уже коло него. 

Зап. в липпи, 1910, від Анни Чернецької із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
юшинський. 

1095. Як чоловік знайшов інклюза. 

Раз пебіщик Нарило Микєта (ци кємптп го?) найшов був в Стрию 
на сьмітю півсороковец, як то давво було. Тай, каже, ви мав ґрейцаре, 

лиш то, щом знайшов. Так єм сї втішив: Ей, каже, куню си хліба, бом 
голоден. — Купив-єи си хліба та ззїв-єм всій. Гадаю сп: Вже знов 
ґрейцаре не маю. Я, каже, до пазухи, а вів у пазусі є. Ая, каже, то 
ноепвем два роки його. Бувало, каже, вержу. Дпвю сї — вія в мене. 

Аже взев їм сї радити людей, що с тим робити, бо я го пе хотів. А мене, 

каже, так порадили: Віднеси там, дес го знайшов тай кобйе знав, як 

лежєв, котрим до землї, а котрим на верха, то не прийде. — І я так 
зробив. І як єм іюложпв, тогдй єм го видів. Вже пе приходив більше. 

Зап. в Уличвім, Дрогоб. повіта, в липпи, 1906 р., від Митра Кушніра В. Ле- 
винський. 

1096. Рада, щоби інклюз не потяг гроші. 

Мпнї трафило сї — продажем пшенйцу. Але тут мені' Жад да§ самими 
гаустками і він мниї раз дай і вітак відбирає, каже: „Ану чекайте, я ще 

раз порахую11. — Віддау він мпнї тоїгі гроші, обраховую, йи дисьнтка. 

Я за якййс чьпс обраховую, бракує оден рйацкпй. А я тогдй зараз зі- 

брауєм у жменю і попїсім до кушнїрьй, бом нйнен буу, - абй йнклюз 
усі пе ІІОКИГІїуу. 

Зап. в липни, 1910, від Павла Марунчика із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошипеький. 

1097. Інклюз притягає гроші. 

З Копачппец казау чоловік — мівьау пйитку в Коропци. І Жид 
видів і каже: Зміпьайтп мені' рпнськпй. — І той зміиьгіу. І потім чось 
му треба і подпниу сьи, а ту нема иїц, бо той вже притьигнуу. 

Зап. у Костїльниках, Бучяцького пов., від Софрона Хартупяка М. Капій. 

1098. Інклюз тягне гроші з ременя. 

Я так мау само у Городенцї. Мау я два міхи віуса тай я продау, 

не знаю, ци за три рйнцкі, а вітак той Жид каже: Я пп маю гроший, 
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я йду до поворозника на місто. Я там возму тай вам дам. — І я схо¬ 

вку тї гроші у ремінь, як він мивї дау на місті. І так уже перед вечо¬ 

ром їхати до дому, таїм хоіїу увійти собі сььігла тай соли. Я до гроший, 

нема. А то Жид ходпу за мноу по місті цілий чьис, а він мау інклюза, 

тай він му гроші прпкйг. 

Зап. в липпи, 1910, від Петра Круца із Далешева, пов. Городевва, Ів. Во- 
лошинський. 

1099. Намість гроший — два дурні гроші. 

Друга жінка мпнї' дала вівса на фіру і сама була тай ми той овес 
продати на вісїмнацїть шусток. Гроші завйпзаіа у фусіку; прийшлим від 
фірі, вона розвййзуйи — гроший нима—кілько якйхос два старих гроші. 
Той Жид б\у знаний людем, шо він давау іиклюзи. 

Зап. в грудна, 1911, від Леся Шеремети із Далешева, пов. Городенкз, Ів. Во- 
лошинський. 

1100. Як гроші зникли. 

Раз єм ще продав чверть вівса за шість шусток. Та заплатив мевї. 
Тай я гроші сховав. Я ходжу то сюди, то туди. Щось єи купив. Пла¬ 

тити? — нема нич. Тай пропало. На каміи голові 

Зап. в Улипнім, Дрогоб. пов., в липни, 1906 р„ від Митра Кушніра В. Ле- 
ВЕПСЬКИЙ. 

МОЇ. Гроші утікають. 

А знов мевї сє таке трафєло. Зїиравди ! Мав я троха масла. Тай 
хотів єм конче пєть шусток, як ниві кажут, коруну. Не хотів ніхто дати. 

Аш прпходпт Жидівка. Щом заціпив, дала. Ай не годила сі. В Стрий то 
було. Кажу пебіщпковп братовп: Возьми гроші, кажу, аби тї не ошукала. 

—, Тай вона відрахувала самі, як то давно було по штири ґрейцарі, ти 

грубі. Тай вна відийшла — а то грошей що раз менше і менше. А далі 
брат каже: Иа-иай, нема грошей! Я сі дивю, аш у руці лише штири 
ґрейцарі. Я за нев. Недалеко відийшлз. Щем і видів. Тай єм побіг зараз. 
Шмпв єм ЇЇ. — Та що ти мепї, мовю, дала? — А вна каже: Нати вам 
ваше масло. Тай віддала і гроші не хотіла. 

То кажу, що мпнї сі трафєло. 

Зап. в X липнім, Дрогоб. пив., в липні, 1906 р., від Митра Кушніра В. Ле- 
винський. 

1102. Інклюз утікає з кулака. 

Ту інклюз в Вучйчп йи. Прийди Жид за фасолиу, даст тілько й 
тілько. Тай возме в руки, тримає кісно, розвйпзує — нема. Минї самі 
сьи так трафльило. 

Зап. у Костїльпиках, Бучацького пов., від Ганни Провальнюк М. Капій. 
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1103. Інклюз утікає з ременя. 

Мауйим можи 10 літ і дау мивї Жал йіклюза, а вітак я поїхау до 
Чириилицї і давауйим знакояоау Жнткови і вій минї скааау, шо то йи. 

І так парадну мине і я узьйу і сховау у ремінь у глухий конец, алим 
го приаік свічкоу і восйуйпм го ш'урік. А у піурік мауйим вісїмдпсьйгь 

штйри гіляри і украу у мене і сам утік. Зауййзаний буу у нлатку у ґудз 
і ґудв як стояу, так сюїт, а вія утік в грішми. Буу вія цілком так, як 
ґрейцар, лиш ті іько чирвовявий, подібний до міди. 

Зап. в липни. 1910, від Митра Ласїйчука із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошипський. 

1104. Інклюз у лейбику. 

Я мау' інклюс. Як ходйу-ім за пачками, то ми видау пйить крей- 

ціріу. І як положивйим сьи сяаги, то вія пішоу в лейбик. 
Зап. у Костїдьнвках, Бучацького пов. від Софрона Хартуняка М. Капій. 

1105. Старший інклюз. 

Казав небіщпк швец, що мав ияклюз. Каже, найшов єм го. Гандлю- 

вав вм два роки ним. Що, каже, змінею, є в мене. Що куяю, є в мене. 

Каже, тай є, тая е. Вержу віт себе, іакн є, каже, бо він сіль варив. 
ІІрийдут фінанци, заплачу, він у мене є. Тай потому нрпйдут знов. Тай, 
каже, нема щісте с твоїми грішми. Ми загубили, каже. А вни не внают, 

що прийшли до мене. Аж пішов ея, каже, куповагн шкєру на чоботи, бо 
він буу швец. Тай, каже, як ем там дав, тай пропало на камін голову. 

Вів мав старший анклюз. 
Зап. в Уличнім, Дрогоб. повіта, в липни, 1906 р., від Митра Кушніра В. Де- 

винський. 

1106. Чоловік кидає інклюза батогом. 

То я чуу від мого дьйдї: Як їхали від тїіюну, що вовйіи до ма- 

їазйну, такий трафиуг їм сї інклюз, що вопй змінювали гроші і вітак 
приїхали до другого Жйда-коршмарп і пили, і вида їх ціла кумпанїя, 

і озяут... як кинули тому Жй юви-коршмареі-и і як віїхали, — а він назад 
у мошенцї стоїг. — Вітак вонй ідуг вноу і ЗНОД' пют і він зноу йи у мо¬ 

шонці. Тепер озмут йиіо — уже не мо.кут йиго сї позбуги — озмуг на 
батіг і кидают так, як хлопці каміиьцьйми, і зноу він у мошезцї, стоїт... 
Ириїжджьйют до третого Жида, пют і вноу сї сьміюг, а Жид зміркувау, 

узьйу, тай прпбйу на скіну цььйком. 
Зап. в вересни, 1910, від Андрій Богоноса з Колінок, пов. Городенка їв. Во- 

лоши всякий. 

1107. Інклюз котить ся дорогою в Далешев». 

Оден хлопец ішоу дорогоу, — від хреста до полудній кітйу сі 
Грейцар через дорогу, а віа инго уадріу і підоймйу і поплювау йиго і схо- 
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ва^ йиго до ременю. Прпйшбу до дому, пішоу на трафіку, узьйу собі 
дзиґаріу за той ґрейцар. Дзиґарп скурйу, у вечер льиг спати, рано устау 

— до ременю подивпу сї, а у ременя йн стотрйцїть гіляріу — піусима 
ніустки. Прпйшбу, зноу за той ґрейцар узьйу дзиґаріу. Другий день 
устау — приніс йиму зноу той ґрейцар може тая сорок ґрейцаріу. Зноу 
йиден раз узьйу за вето дзиґаріу, як не стало тих грбшнй, то зноу йиму 
приьйг дві коропи, сашйх ґрейцарів. Досйть того, що за йпден місїць він 
вібрау ш'удиУоита срібного. Аж Волько йиго у Колійках узі,йу у рука 

і ирнбйу йиго до стола цьвйком. Він вігльидау чйіто сьвітлий — той 
йпклюз. 

Зап. в липни, 1910, від Тпмка Воробця із Далешева, нон. Городепка, Ів Во- 
лошинський. 

1108. Перстень — інклюзом. 

Як щем буу при вбську, тай єдеа Жидок ходйу ио місті і носйу 
нерстевец, тай кажи: „Кунїг соб/, папі вояк, перстенец“. — Отжеж він 
каже: „Я пе маю дрібнйх грбший“. — То десїгь ґрейцаріу він х ті у за 
той перстенец. І зміпьйу десїгь рйнспих на той перстенец. Отжеж потім 

як узьйу і му дпсьйтку змінійу і поставиу у пулярис до грошпй той 
перстенец. І потім обервуу сї, тай шос ще хтїу купйтп — тїтюпу хтїу 
купити — ростворьйе пулярис: нї перстевьи, ні грошпй. Потому пішоу 
до нолїцпї і за тим Житьбл ходйли і шукали, тай Жидок зпйкнуу помежи 
домй, тай пропало. ' 

Зап. в липни, 1910, від Якииа Воробця з Далешева, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошинський. 

1109. Двайцять крейцарів інклюзом. 

А єдйп жбупьпр также у Відии мау. Отжеж также ішбу до катйни, 

бере собі іакже віпити, ззїсти, бжеж еіи так з разу усе дає по двацїть 
ґрейцаріу: що той кйне до шуфлядн, то він за тих двацїть ґрейцаріу 
бере; тай пізпїще той каптииьйр поднвйу сї до шуф.іяіи; віп сї иадїяу, 

же йи білше, а то і тих двацїть ґрейцаріу не було. Потому він зланау 
йиго на сім. І вітак відобраіи того іпклюза і вгн буу караний за то, як 
сі довідали, що то за одеи. Пішоу до капітана, капігап ваписау до ре¬ 

генту і буу караний. Йиму сї удавало дбуший чьис; але як йи гурт, 

то пе міг го трафити, аж так то дійшбу. — Скоро го дістапут, то но- 

рубают, аби лалше ие йшбу. Мипі сї здаб, жи то муоїли бути від злого 
духа нисамоьйтї тоти гроші. 

Зап. в липня, 1910, від Лкина Воробця 'з Далешева, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошипський. 

1110. Чоловік віддає гроші притягнені інклюзом. 

Єдеп чоловік такий буу, тай мау іпклюза; іай пішоу він купувати 
воли до видного чоловіка, тай дау йпму шос три сотки тих грошпй, тай 
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як замішьйу тою циклющ так, які гроші були, як той інклюз, так той 
ііііклюз усї гроші за собоу потьііг до того чоловіка. Жінка одного разу 
подивп.та сї до грошин — грошин нема. Виа тогдіі далі, як зачьпла того 
чоловіка кдійсти... Той чоловік, як учуу, шо вона го так ті шнко клене, 

тай назад і гроші відлау без інклюза, жебії у неї білше не брау. 

Зав. в липни, 1910, від Н. Мокрицького із Далешева. пов. Городепка, Ів. Во- 
лошинський. 

NN. Інклюз тягне гроші з замкненого стола. 

Олен ґазда нродау воліі, тай сховау до стола гроші. ІІольнгали 
спати, чуют, у ночй якас брінькотїва. Жіика засьвітпіа, казала, що злодій 
можи йи у хаті, та бере гроші, дйвит сї, скіу замкнений, а гроші уже сї 
но зимлй кітьп до порога, гег пороссипалп сї. Вона збирати хотіла ру¬ 

ками, а вони сї ае давали, аж віїак жінка віником завернула якбс. Вони 
тому лак ішли, бо межи нйчи буу інклюз, а віз так гйгне, гий маґпес. 

Йи такі люди, що пізпают інклюзи. А найліпше пізнают у касах, де йи 
мармурові столики, бо як го кине, то він сї на столику крутпт, тай тогдй 
го пробивают цьвіїком, аби не покйг поші с каси. А хлоп ще й бушім 
тримає, аби му црикйг гроші, а лиш тому прикипів, що знав .до него. 

Зап. в липни, 1910. від Петра Круца із Далешева, пов. Городенна, Ів. Во- 
лошиаський. 



Х¥ІІІ. Закопані скарби. 

1112. Як горять гроші. 

Гроші раю єк горьй, то біло, так шьирічко; а у вечьйріх єк горьй, 

то уже голубо. 

Зап. І. Волошинський в серини, 1911 р., від І’арасима Джюрека а Рості*, пов. 
Важниця. 

1113. Як горять гроші І КОЛИ? 

Гроші як горьй, то горьй пололівеу еннявоу і завжди па велйке 
сьвйто. І зимльй йи перегореаа так, аж жовкіе сї, якби глйта. На наші» 

ґрунті горіли. Тоглй, кажут, аби скпдау черевйкп, то вони будут так, як 
черевики під землеу; а якби капелюх скйиуу, то так у хлопа тра копати 

за ними. Тай як гроші чйскі, то лож їх узьйтп, а як нечйскі, то не мож 
— то кажут, що заклякі гроші. Страху нема ніякого, лиш ще охота ді¬ 

стати, хіба якби блйско хати, то би буу страх, абй пе запалйіа сї, або 
якби пізної ночи, то би страх, що так ніби лихб показуіїи. 

Зап. в цвітпи, 1911, від Ц. Семовоаика із Далешева, пов. Городеняа, Ів. Во- 
лошипський. 

1114. Коли горять гроші? 

Я не вії іїу, а іе кажут, що на Йвана гроші горьй. Якби хто такйй 
щіслйвии буу, щоби сї до них дїстау. то би їх найшоу. Якби він буґг щі- 

слйввй, то би му гроші вікігнуло на верх і, або такі принесло аж до хати. 
Зап. в вересни, 1910, від Ів. Яблупчика з Репужинець. пов. Городеняа, І. Во- 

ЛОШИНСЬКИЙ. 

1115. Скарб жадає жертви. 

Як дес гроші горе — то би посипати мукоу пшеничноу там на кім 
місцн, то на ті муці даст слід, якої голови хоче: Як буди несїй (слід), 

то пса ба зарізати на тім місця и там покласти голої? тай аж за тим 
брати гроші; а буди котечии, чи овечий, чи який, то би тото зарізати 
и класти голоу — йіак ни даст сї узети. 

То чирез то и ви ни маєте чого банувати, шо пи можите найти... 
Заа. від Петра Остапівна Старого, в Зеленици, Надвіри. пов. А. Онищуя. 
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1116. Могильні скарби. 

Один так хлопиць із людьми пас копий у лісу під Івана. Ог він 
схватпв ся сйрпд ночі завиртать коний, а був він у чирячках, і як біг, 
то мабуть тай зачипив його1) саме як росцвів ся, а він попав йому під 

п я ту та там і притоптав ся. От паш хлопець то ни зпав нічого, а то став 
зпать. Сіли обідать, а віє і каже батькові: „Ходіть ми, тато, вечпром 
у ту-то могилу; там золота бочонок відир в десять закопаппй“. — А. 

батько і каже: „По чом ти знаїш ?“ — „Та я там бачив, шо лижить“. — 

„Ну так ходім!“ — Ог вони дождали вечора і пішли до тиї могили. Він 
пп довго покопав ся і витяг. Потом як виконали цю, тоді повів до другої 
могили. Викопали ще казанок та тоді ще указав і па третю могилу, шо 
там човни золота. Коли воно де ни взяла ся карета, нідбіга до того 
хлопця і спрашуе: „Продай башмачки'.“ — „Не, ни продажні; міпї са¬ 

мому нужно їх. Міні гроший ни треба: я тепер розжив ся. — А хлопиць 
той пп знав, чириз шо він зпа, де шкарби закопані. Ог нан і каже йому : 

„Ну, давай, проміннім ся ні чоботи!" — Внйма з брички чоботи і ио- 

казуе хлопциві. Хлопань аж затрусив ся з радости, шо такі браві чоботи 
та ліня на чиривики. От він узяв і проміпяв ся: панові оддав чпрпвпкп, 

а сам надів чоботи і іде до батькі, а пан той поїхав і хто ’на де й дів 
ся Ог батько його кличе: „Ходім же ще, синок, до тиї могили, шо ти 

оце нпдавпо казав!" — А хлопиць каже: „До якої? я ни знаю!" — 

„Нидавно казав, а тппер ни зпаїш?" — „Та я забув, де вона єсть". — 

І після того нігде більше ни найшли. А воно бач, поки той цніток при 
хлопциві був, поти він і знав, де шкарб лпжить. А то бач чортів завпсть 
узяла, шо він заграба усї гроші сибі, тай підлізли лисичкою до його, 

обманили. Вони то послі і догадались, в чом діло, то послі ни вврпиця. 

Та після тих гроший воии жили багато-прибагато, і пп було їм ніякого 
врнда, і ти пер їх потомок живе багато. 

Борисовська вол , Валуй, пов, Вороніж. Туб. 

1117. Цвіт папороти. 

Де єсть багатющі-прибагатющі Москалі, воии мало сами із себе за¬ 

багатіє, а білш то’, шо ви своїм духом, яким нибудь колдоветвом заорудує. 

О.і,пв Москаль, глядя ва людей, то люди багаті, і сибі захотілось того. 
А од людей то прочув, шо отакого то цвіту иужно достать, шоб зажить 
Щасливо. От він дождав ся того дпя. А він цвіте, кажуть, одну піч тілко, 

саме спрпд ночі; так як сїрапк блисне і нпма ; цвіте-він під Івана Ку¬ 

пала. От він пішов уже пізненько, сів коло дуба і обома руками хватив 

1) Цвіт папороти. 
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ся аа ту траву і сидить, дожида, поки зацвіте. А воно, та трава, ііааи- 

ваї ця ираиорннком. Цвіте вона алиш раз у год. 

От він сидить і сидить, дожндиї ця, а ще довгенько треба було 

ждать. От він слуха, біжить прямо на його карета. Він нп лякаї ця. Вона 
гуде до його, попом звпрнула мимо Його і хто ’иа де Й ділась. Трохи 
згодя слуха, біжять до його люди с кольками і нахваляю ця убить. Він 
ви тїка, сидить як укопаний. І тікать нїльзя: ни то тікать, а даже ни 
ворухнуця і нїкуда ни оглядаця. От ті люди дойшлп уже пошти до 
його та тоді хто ’на, де й ділись. І так там йому чого тілко Й ип було 
і вовки, і ливи приходили, все лякали, клацали зубами і разні птиці, 

сови, сичі над головою кричали по своєму і по чоловічому. Но, а вій 
таки висидів потому, шо був Москаль одважнвй і ни боязкий. І от вій 
як дождав ся цвітка, тоді схватив його і подав ся. шо єсть духу, до 
дому і ніяк ни оглядав ся. Так воно за иим гналось до самого дому та 

все пинькп попу жувало Йому у спину. От він прибіг до дому і цілу ніч 
нп сиав; ин даваїп Йому спагь хвостаті; усе то у стіну стукають, то 
закрпчиїь, то як но хаті хто лазе або ходе, то за кровать иохита. І так 
од того цвітка він забагатів здорово, та тілко він і сам пн рад був тому 
богатству потому, шо биз сна чисто пропав; пп дпем, пи почу надають. 

І с тим вій голів читирі иісля того пожив і умер. Після того він, як 
вирвав алпй цвіток, так нидїль чириз дві здєлав ся жовтий, як дипя; 

замучили його хвостаті. Так той цвіток, значить, у пользу ип йде людям, 

шо нарочито його вистиригають, шоб зорвать, потому, шо тоді вже той 
чоловік на віки пропащий; на цюму і на тому світі йому ни буде спо¬ 

кою; він сам тоді сибі нирадий, нп то йому до багатства, белі хто ви- 

егирига той цвіток, так тоді він зва, де єсть закопані шкарбн по 
всьому світу. 

Борисовська вол , Валуй, пов., Вороніж. Губ. 

1118. Що робити, як гроші горять. 

Закопані г;оші якеїуздійг, щоби вовн горіли до долудньи, тогдіі 

помацати сі за пйиту або за коліно тай тогдп йти конати. А як с йо¬ 

лу іиьи горьй, то тог..й не добре добутаги їх — шукати за ийми, бо воий 
иііуг у сім мегріу у гльиб у землю. 

Зап. в липни, 1910, від Ти яка Воробця із Далсшева, пов. І’ородеака, Ів. Во- 
ЛОШИІІСЬКИЙ. 

1119. Скарб треба перехрестити. 

А я рас з нибощпком татуньом шоу. Дивлю сьи, бликиуло рас, 

другий, третнй, от під гаєм. А мипї байбардзо. Я їм кажу —■ а вони: 

Було йти иирихрпетити! — А я буу матий, ни зпау. 

Зап. у ІСостїльниках, Бучацького пов. від Гриця Кузя М. Капій. 
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1120. Як можна взяти закопані гроші. 

Як хто вйдит, шо горьіі гроші і такий, шо майи шістки до них, шо 
може їх дістати, то траба так росити. Напмйти ксьондза і ксьондзовії 
заплатити і не годити сї, що ксьоиц схоче, то єну граба дати і аби собі 

онамйитау, на котрій сане кісца і брати с церкви процесію і ксьоиц абіі 
Гішоу з Божим тїюм, бо іиакшим способом ие годен дістати, бо то є не¬ 

чисте місце. 

Зап. в вересни, 1010 р.. від Юрка Колопенного з Білки, пов. Городенка, І. Во- 
лошинсьвий. 

1121. Хто може взяти закопані гроші. 

Гроші може узьйті, хто майи шьйстьи тай аби мау товаришки; але 
скоро би той товариш погадау: „Аси мппї білше“, — то уже ие озме 
лі тот, ні тот. 

Зап. І. Волошинський, в серпня, 1911 р., від Гарасима Джурека з Ростік, пов. 
Вижницн 

1122. Як чоловік дістав гроші, що горіли. 

Чоловік війшоу у вечір на двір і діівнт сї: Якйо ьбгнпк горйт. 

ІІрийшбу до того вогника і щос так кйнуу такого, абгі горі то. Як ютб 
згоріло, що вій кйнуу, а ьітгп сї відзпь^ійи: „Давай ще“. — Він хотїу 

щос зиоу кинути, але не було так нбблиско кою вего нїчб. Він хотїу 
відійти щос пошукати, абй кйяутп там, а егб щос вігти нп пускайп, лиш 
вітповідайи все: „Кидай ще“. — Вій бере, із себе шпаги рве і кидає. 

Як тотб згоріло, тотб зноу вітповідайи: „Кидай ще* вігти. Так вій рвау 
по крйшцї шмати і кидау раґулярне. Скоро знов ии кпдайи, то вітиові- 

дайп: „Кидав іце“. — Але бо то він лйаиг сї: вже нема иа нїм лиш оден 
рукау, а вій уже чимраз номенче кидана — а ту уже завіяли кугутй. 

Як тоти кугутй зачьйіи иіяти, а с того вогника шос сї вісипало иа землю. 

Вій придивйййи сї тому, а то ірбшей купка. Ну і вія тотй гроші вже 
вітак зібрау і може вій з*ьпх шос так скорйстувау — с тих грошин. 

Зап. в падолисті, 1910, від Леся Шеремета із Далешева, пов. Городенка, І. Во¬ 
лошинський. 

1123. Чупер виратовує чоловіка. 

Буу ту йеден чоловік. Так у жнива віз снопи в вечір, алп дивит 
сьи — на перед иего сгау вогонь. Догадну сьи, жи то гроші. Чикій, я 

богач, ше буду більший. Взьпу чобіт, чоботом пригасив, той спалахкотїу і той 
— другий, далі стьигіпу сорочку, кидау споїш. Вже при останку лиш 
чупра з голови смвкнуу. Як кйнуу чупер і лиш воли сьи лишили. І як 

вігоріло, той взьиу камінь, а то каже: Кидай, бо як не кинеш, то сам 
згориш. І вже но хвилька до двапацїтої. Вігак як кйнуу чупром, то 
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саме гроші віїїзли. А відти відзиває сьи: На, забери си! Заїхау кіньми 
і заорау. 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов, від Яця Кузя И. Капій. 

1124. Гроші проти хати. 

Йшли люди в иочи грабати. Вони грабали далеко від села. Там 
горіли, бачу, гроші, ивкого ие било, а так сьа здавало, як би того ґазди 

хата горіла. То било проти хати. Вони с поля прибігли, юж не било 
вогньа. 

Зап. у Баидрові, Лі'ського пов., від Г. Бідняк М. Навій. 

1125. Горіючі гроші. 

Роеказуют, що даі?во горі їй гроші на Кйриичках (йоле), але їх 
ніхто ии узійу, бо доки добігне, то вопй сї схозают зио5г — таки тра 
щіслйзого, абй дістати, тай вопй сі показуют лиш раз на сім літ. 

Зап. в липни, 1910 р., від Петра Круца з Далешева, пов. Городенка їв. Во- 
лошинсьвий. 

1126 Виорані гроші. 

Тому бачу шіпри роки — горіли гроші за межеу па грапици. І пі- 

шоу там йеден орати і виорау девйать еорокіуцїу. Відвіє до каси і взьау 
вісім папіркіу. 

Зап. у Бандрові, Ліського пов. від В. Грицунда М. Капій. 

1127. Ямка на місци скарбу. 

Як я ішоу з татом до млипа, вішлим аж до Захарія ниви тай йдем 
вже в рів, рас палахнула така поломіпь, другий рас, а третий по спа¬ 

лахкотіло. Тато каже: Біжи! А то досьвіта, то лиш було капілюхом за¬ 

душити, та льик буу дуже. А иа тім місця но ямка. 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов. від М. Клинкова М. Капій. 

1128. Чорт у видї пса стереже скарбу. 

Вйдїу з одного ґруня1) на другім ґруий ватра шьо горГла; а вии 
прийшоу тай згріб глйну ту іа дйвит си, а там йи пакрвука; а вин 
ирпгорнуу ту накриуку, а то кірбованиї на сторц накладені. А вип с того 

зрадувау си, тай дие діти, шьо такі найшьоу гроші, а вин дйзит си, ци 

не вйгко де другого чьоловйка, ци пе дййвпт си хто, шьо вин вайшбу. 

^Іодивит си — уздріу пса — чьорннй — каже — шьо такий велйкий, шьо... 

— зуби віекіриу такі... А вин тогдй зо страхом назад то прикрйу тай 

*) Ґрунь — гора. 
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утік вйтти. А другий раз приходні- тай дерево уздріу, але нема фасочькі 
— пе може налучіті на то місце. 

Зап. Ів. Волошпнсьвпіі в серпіш, 1911, від Онуфрія Яківюка з Товарницї, пов. 
Вашпиця. 

1129. Бмий кінь на місци гроший. 

У пас тоїй і чьоловік уповідау у хаті, Багньппцкий, шо вйдїу ва 
своїм ґруатї, як гроші горіли; то скіїькі рачіу вин вйдіу їх. А вптак 

трафило си Впну, шо вии вйдїу чйсто білого копя ва тім самім місця; 

і ймпу того копії і до хати прпвіу і прпсилйу єго уперед хати і самйй 
пишоу у хату. Почереї якйс чвие впа вйишоу на двір, а ковя пїгде нї 
чуті, ні витко. 

Зап. їв. Волошинський в вересни, 1911 р., від Івана Томнюка 8 Гостів, пов. 
Вижнпця. 

1130. Гроші викидають фєник. 

Миві говорйда моя мама, казали, шо. як гроші горьп, то мают го¬ 
лубу поломінь і там знак лпшут — фенпк Еікпдают. 

Зап. в груднії, 1910 р., від Федора Блошкп з Кол'нок, пов. Городенка, їв. Во- 
лошинський. 

1131. Скарб у бзинї. 

Иедного разу устау ім, а ту е нище ознака і йду иа саме вове- 

девіє; виншоу на двір, дпвлю сьп, горпт Ясь Годпків. Я сьп зібрав, 

вішоу до хати, кажу : Тату, горпт! Приходжу, пїчо нема — а то вже 
в рові. А як рано горять, то з шасьцьом — то но, кажут, иа локоть за¬ 

падають сьа. То, кажуть, жп то щасливий, хто впдпт. 

Зап. у Костїльннках, Бучацького пов., II. Напій. 

1132. Жінка видить на Великдень горючі гроші. 

Рас иа сьвїіпта виликодпї дбсьвіта йпдпа жінка устала рано тап 
збирає сї до церкви; але вона дйвит сї, а то щос піт шопоу блйкайи. 

Але вона каже: „Ідгі по, чоловіче", — каже, — „бо вогонь йп піт шо- 

поу“. —. Чоловік закім с хати війшоу на двір, віхбдпт, піт шопоу ішла 
пїчо. А вітак каже жінка : „Кобпс буу трошки борти, то бие зпау якурат, 
та бим були гроші добули. А так“, — каже, — „пропало, уже пе зпаем, 
де копати, може у ййпшім місцп“. 

Зап. в лишш, 19Ю, від Н. Мокрацького із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

1133. Замість жита — скарб. 

їхау чоловік зо млина з вечера, а гроші горьи нечисті'. Напитлювау 
він жита нарас, али їде, а ту сипа поломіпь горит. ІІриїздит, бере, роз¬ 

бирає віз, по хворостці з воза кидає, вісппау, вже му пи стало; али 
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бере, взьиу вола, трупуу, лишиу сьп йидеи; як трунуу, кури: кукуріку! 

6 гроші. — ІПтуркає — є котелок. Приходит до дому, жіпка сьвігит 
і питає сьи: „А мука де? — Нила. — Та в плач. — Дать, дать, 
гроші є! Чакає до рапьп, пішоу до брата: їдь зі мноу. ІІриходьи, такий 
котел теньґий — червоні гроші, які дауно були. Купиу си маєток і решта. 

Зап. у Костїльниках, Бучацького пов., від Гриця Ку8я М. Капій. 

1134. Гроші у виді когута. 

Віхблпт жінка тай впдат на городі па своїм так гай пбломінь, так 
гйаби когут; а вона хоче зближйтн сї блшце, бо то ї щістьп, бо, каже, 

гроші горьй. Кб.івжбо вйтко ї чорт збйткп зробгіу. Двтйна війшла за неу, 

тай усе: „Мамо, тай мамо0. — А і траба було пе обзивати сї, найби 

собі дитйна була кричігіла. Але вона тогдй, як ї за багато було, залихо- 

слбвила дичйиї: „Чорт тебе там бере, чо хочеш?0. — А гроші лиш по- 

сйнала сї у землю — чула, як подзвввїла. 

Зап. в жовтни, 1411 р., від Т. Блошка із Колінок, пов. І’ороденка, Ів. Бо- 
лошиноький. 

1135. Баночки з золотом. 

Війшла жінка, банка або прабапка мої мами і війшла рвати закришку 
на город, як звичайно жінкй наші; тай тогдй, як зачьйла рвати, тай собі 
отченаш говорит. Рве тої закришки, пообгльилала сї, а то блиснула пб- 

лоаінь. Вона сї приступає, а то вробйу сї вертеп. Пблумінь перепадала 
і вікинуло баньичбк чйстого золота, а другі баньпчкй ґ.іїдом стоб, а вона 
говбрнт оченаш тай досьпгає тї бавьнчьй Отже двтйна її війшла і так 
стала до неї бажьйтв, тай клйкатв, аж і злостило. „Нене і нене“, і так 
ї де докучило, що вона с того нппотерпіньи обертає очйма до дтйпи 
і сказала злбсно так: „Та якого лйха хоч?0 - Як вона так сказала, 

тотй баньпчкй назад „брінь0 і нішлй назад до того вертепу. І тогдй 
голос відозва^ сї до пеї з землі: „Тйсїчу рік тн маєш у знмлй лижьйти, 

а по тйсїчу роках має то золото назад війти за то одно слово, жпс за- 

лихослбвила двійні0. - І потому фукнуу вігир і ї вікинуу ьітгп і вона 
уже стояла з иїчйм. Ввійшла до хати. Ще є той вертебец; най орют 
і вай що рббйп, він усе буде. 

Зап. в червня, 1910 р, від Гафії Ііаньвів із Далешева, пов. Городенка, І. Во- 
лошинський. 

1136. Закляті гроші. 

Ше дьід старого Самульіка пас у Долинках коньі. Коло полудньі 
дпзит сьі, а то горьй гроші. Він ньікому ни казау, алп узьву джьіґан 
тай роскаль, тай забрау сьі другойі днпнп копати. Третові днини тьпгни 
вій вужишчпм зильізну барилку. Він сам коло того порау сьі і дуже сьі 
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змучиу. Уже мау барилку під верхом, та струджений і злий с утоми ска- 

зау: „А бодай би вас і дьітько не вітьіх". — Нарас йак зашуміло, тай 
пішли гроші на дно земльі. Типерь йи на тім місцн кірнпчька бес дна. 

Ми звпізали три вужишчі, а на кіици привйізали камінь і пускали у кір- 

вицу, али дна не найшли. 

Заи. від Яцка Дячука в Кулачківцях, Коломийського повіте, Осип Яворський. 

1137. Чоловік кидає черевик на гроші. 

Оден росиовідау. шо як ішбу тай вйіїу. що горіли гроші і па знак, 

шобгі знау, де їх шукати, то кйауу черевик, і вітак не знайшоу пї че¬ 
ревика, ні грбший. 

Зап. в липни, 1910 р.. від Вас. Курчака із Далешева, пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинський. 

N38. Гроші за хатою. 

ІІрипшбу сусіда до сусіди тай каже: „Куме. йдїт, бо гроші горьй 

у вас за хатоу". — Тай той вітак вііїшоуу тай поставали обидва, тай 
каже : „А ви", — каже, — „яку гатку маєте?" — „Я" — каже, — „таку 
гатку маю, абй вам голову скйтп". — „А ви", — кажи, — „яку?" — 

„А я", — каже, — „маю таку, абй вам голову скйта". — „А най вонй", 

— каже, — „як ми маєм один другому голову стинати, го най вонй сї", 

— каже, — „западают"... Тай гроші пішлй у землю, лиш закликотїяо... 

Зап. в вересни, 1910, від Апви Воробець із Далешева, пов. Городенка. І. Во 
лошинський. 

1139. Скарб, викопаний в Чернелици. 

Йидеп чоловік, Іван Варанцах, таке росказувау : „Я буу бідний за- 

рібиик і не шауєм вігки аж жйти, але тепер стауєм ґаздоу с такої при¬ 

чини: Я іце буу гіарупком і на Великдень пішоуєм до церкви лиш сї 

розейдніло. Як звйкле люш чекают на пабожеиство піт церквоу, коло 
церкви і я коло церкви так сидїуим і не далеко віг себе, мо;ке сто крокіу, 

уздріуєм, що з землі' вібухнула кілька рас поломінь — і я собі байдуже, 
тото гни забуу. Аж у вісїмнадїть рокіу, я уже ожепгіу сї і бідувауєм, 
бом ходйу по ззріиках, пошивау-єм, хто що клйкзу робйтп. І го де та 

поломінь була, недалеко старого замчйщги (там буу замок віг Татаріу) 

там той пайок собі хтїу опкопатп той пляц, фосу таку і меие замовну, 
абй я до того сї обоуйпзау. Я обоуйизау сї, хіїуєм кійкати собі до по¬ 

мочи, атем си нагадау, що я там недалеко дес вйгіу, що вібухала по- 

ломінь. Огжеж нїкогоа не брау до помочи, самім сї обоуйпзау ту фосу 
копати. Копаю я йидея д?пь, другйй, третпй. алп четвертої днйнп с йо¬ 

лу.шьп над вечір надноауєм рискалем невелйчкий котел; так я закрйу 
назад землеу і пішоуєм до дому. Аш ко го дисьйтої години узьну я мішок 
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і пішоу па то місце. Узьйу- я той котел, ледвом сп заудау і принїсєм до 

долу. Але у мене була, черес сїни мешкала, мачуха; отуж я пе ніс до 
хати, але до стодоли. Кортіло мене віеипатп на верепьку і поднвпти сї, 
що то йп. Вісппиуєм, а то такі старі сорокіуцї. Уздріуем, що г| оші 

і хлїуєм дес сховати недалеко хати у який яр. Але глйпнууєм, а кріз 
скалубину подавила сї мачуха па то усьо. Отож я замкнуу стоділчпну, 

увійшо^єм де хати і розгадую, що би с тим зробити, бо знаю, що вона 
Уже донесе до жандарму і прийдуг і аабер уг від мене. Отож я узпіу 
У мішок коте.т па ад і поиїсєя до отна духоуного. Звау я, у котрім воип 
покою епют, сьвітла нїґде не було і заклйкауєм: „Отіе духоуипи. угворіт 
мниї, я йп Іван Варапцах!* — Воші вгворпш шибу і кажут: „Кажи 
віттп“. — Я їм сказау так всьо, як було: „Копауєм фбсу і пайшоуєм 
котел і нрбшу отця мивІ переховати, бо бою сї, аби мннї не відобрали14. 

— Так воип сказаіп: „Ілй туда ід дверем* — і ьтзоргіїп минї двері. 
Увійшбу я до покою і прошу, щобй там мені перетримали. Але йпдпакопо 
раджу йї, якби прпйшлй шавдарі- і питали сї, де гроші, що я маю ка¬ 

зати. Вонй трохи надумали і кажут мниї так: „Як прпйдут жаидарі 
і будут пплати, де гроші, на то сказати їм так: „ІЬауда, щом знайшоу 
і принїсем до долу, покладем до стоділчпни і сам пішбувм і льйгем спати. 

Ще я не заснуу, як через вікно до мепе говорпт у постаті' яко чоловік 
чорний: „ІІокладй там назад то, шос узьйу, бо інакше то зараз умреш*. 

Я сї застрахау і такім зі страху назад то відніс і пішоу до дому. Рано 
віходжу до роботи — кітла иема*. — І кажут минї' що: „Будут жандарі, 
будем на терміні', усе лиш се слово говод й, більше нїц“. — Акурат рано 

жандарі нрпходьп, бо та мачуха пішла і дала внатн. ГІитают сї: „Де 
гроші?* — Я їм так ;усьо то сказау. Поперевертали скрізь коло хати 
і пішлй. Вітак подано мене па термін, зноу я то усьо говорйу. Два рази 

бууєм на терміні і скінчено. А отеїд духоуний зпали, де віміньпти і міні 
дали гроший, що я кунйу собі двацїть три морґп польи і стодолу і що ну 
і стауєм дббрий ґазда. 

Зап. в ливпи, 1910 р., від А. Трачука а Далешева, поз. Городспка, Ів. Во- 
лошипський. 

1140. Три копають гроші.^ 

Раз прийшов до мого льйдї чьоловйк з Лопушпої тай каже: „Хо¬ 

дім копаті гроші. Я* — каже — „вйдіу, де горілі, лаєм си дивйу кріз 

окпи1), таїм узьйу тої глини тай носйу до ворошькі; а ворошька казала: 

„Ти* — кае — „маєш узьйтп ті гроші, але абй вас було три, пді одййн 
малий, чьориий, а одййн високий, білий*. — То я уже того чьерного 

пайшьоу тай хоґіг ви*. — (А дьйдї, високі білі). ІГишлй вонй усі три 

*) Льорнета. 
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копаті тай копали на дорозі'; али люди ні давалі, казалі: „Шьо ви тут 
маєтйе копаті ?“ — Тай хокілі бити — тай онп пі вйкопалі. 

Зап. в серпни, 1911, від Вас. Яківюка Оп. із Товарницї, пов. Важниця, І. Бо- 
ДОШИНСЬКИЙ. 

1141. Чорт каже віднести викопані гроші. 

Пак гроші горьй, то бййно йти, бо закльпті. На льнцкім боці1) 

найшбу чьоловйк закльпті гроші, вікопау беріуку тай приніс до долу. 

II оку тау сп, польигалп спати. За годину прпходйпт чьоловйк ппд внкнб 
тай каже: „Чьоловіче, віднеси гроші навал, бо будеш лихо госіпті, бо 
йпк нп внднесеш, то мп тебе озмем за гроші". — А то буу чьорт. Тай 
чьоловйк узьйу, відніс назад. — А другий найшбу котел с червінцьйлп 

тай узьйу одййн, а котел лишйу. Прийшбу до долу тай льпг снаті. Тай 
зноу прпйшбу якпс чьоловік ппд вікно, запукау, тай каже: „Чьоловіче, 

віднеси той червнпец назад, бо озмел душу". — Тай видпїс. 

Зап. Ів. Волошшіеькиц в серпни, 1911 р., віц Івана Лилика з Ростік, пов. 
Вижниця. 

1142. Родина вимирає через гроші. 

Там па Готарй берголіцкім йп такйй велйкпй камінь, йпк монастйрь, 
тай коло пего буу малий; а внп вйдїлн, шо коло него горіли гроші тай 

взьплп, онкопалп, перевернули, найшлй тотй гроші, тай син найшбу, 

узьйу. Алп заслаб тай умер. Тотй гроші сн лишйли. А знау за них тато 

і мусїу їх кивати тай умер і тато; вітак умерла п мала єгб, а гроші ни 
зпашнб де. Хоть як йп такі, шо знают, то боб сї їх кивати, бо прийшла 
там донька тай і вона умерла. Там на тім місцн вже сидит чьоловік із 
іїиворбва — ни знаю, ця він находпу їх, цн нп находйу. 

Зап. Ів. Волошинсьбий в серпни, 1911 р., від І. Палинюка із Ростік, пов. 
Вижниця. 

1143. Гроші ходять попід вікна. 

Дауно прнповідалп старі люди, що ходйлп гроші попід вікна, тай 
кликали. 

Кажут, що так гпй коза прийде тай... 
Зап. в лпппи, 1910, від Анни Воробець із Далешева, пов. Городепка, Ів. Во- 

лошппський. 

N44. Гроші у виді кози. 

Такни буу пияк, шо ппу раз-у-раз у кбршмі, а то гроші прпйшлй 
піт кбршму так, гпй коза. Хто йде, то усе оден другому каже: „То гроші, 

ану", — каже, — „ударити три рази руко у, цн сї не россйпльи". А вовй 
зачьйли говорйти: „Ой мп того пияка, що у кбршмі пйи". — Тай зачійлп 

у) За Черемошом у Галичині. 

МАТЕРІЯЛП ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОПОЛЬОГії. І. II. 16 
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казати тому ппякозп: „ЇЇдїт, бо гроші ваші Гіи піт коршмоу*. — А він 
каже: „Шо мнвї майи Бог дати, най міінІ дает тут!" — Тай тунпуу 
погої', а гроші перед него тай роесйлалп сї. Котрий прокпгне руку до 
грошин, тай не може узьпгп... Тай тоглії він сьгінуу плащ, тай зібрау 
гроші, тай пішоу... 

Зап. в червня, 1910, від Аіши Воробець із Далешева. пов Городенка, їв. Во' 
ЛОШИІІСЬКИЙ. 

1145. Скарб свище. 

ПІкарбп попадаю ця ни одним тілко тим, у кого єсть а.іий цвіт, 

а попадаю ця і таким людям. Напримір, шкарб, як вийде йому времня, 

він ізвіщае по ночам; свистить або скрипить, як вимазане колисо, або 

кричить, як хто кого душе. Ото бач як хто нибоязкий почує, так ото й 
ходе, копа, поки й впкопа. Або куму пощастить на багацтво; та тілко 
кой хто каже, шо вони дурно пи прпходя ця людям, а при смерті того 
чоловіка, хто його возьме, та ті чорти, шо бирпглп шкарб, опруть в уплату 
його душу. « 

Борисов волость. Валуй, пов., Вороніж. Губ. 

1146. Скарб у пасїцї. 

Б одного попа був пасїшнпк старик. Приїздить раз батюшка на 
пасіку роїв убірать, посідали обідать, слуха, воно шоеь за кущами іка 
та іка. Батюшка й ппта: „Шо це діду, таке? — А лпха його година 
зна, шо воно таке. Нехай іка па свою голову, ікатиме тай ппрп- 

стане. — Поїхав батюшка до дому, а дід узяв лопаточку тай пішов 
копать пікарб. От і копа і копа. Приїхав па другий деиь батюшка, 
дивиця, нила діда в пасїцї. Гукнув, він озвавсь за кущем. Батюшка й 

ппта: „Де ти, діду, був?" — „Та ходив, батюшко, роїв шукать, чи ни 
еїв де який1. — Наварив каші дїд, посідали обідать опять. Батюшка й 
пита: „Шо це, діду, не чуть стало, шоб ікало“. — „А лпха йо’ годппа 
зна'“ — Пообідавше поїхав батюшка до дому, а дід опять у ту ямочку 
конать. Копав-копав, ще ви докопав до вечнра, ще на другий день вранці 
конав. Приїхав опять батюшка, пп став уже звать його, пішов так шу¬ 

кать по лісу. Найшов, стоїть по тихеньку, дпзиця, шо він робе. Вія, той 
дїд, викопав бочонок і муцюїця, витягує його з ямки. Витягнув його і під 
кущ заховав Батюшка тоді потихеньку до куріня дойшов тай почав гу¬ 

кать: „Діду, де ти єсть? Коли ни приїду, тебе все нима? Чи ти там 
шкарб копаїш?" — Та ні, де там я його возьму, той шкарб ?“ — На¬ 

варили каші, сіли обідать. От батюшка й каже: „Признавай ся, діду, 

богато виконав?" — „Та викопав, батюшка, буде моїм дітям, моїм вну¬ 

кам і всім моїм предкам. — Це було в Миколаївці', Харківської губернії. 
Борисовська вол., Валуй, пов.. Вороніж. Туб. 
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1147. Страх кидає мішок золота з поду. 

ІІуджіло 5' хап, у такі хаті, значпт, що не силїу ніхто лиґулярно 
і ніхто не міг спити. І потому напишу сї одев, що каже: „Та що уже 
буду робіігп. най уже з’їст ні" — каже, — або най мнї дуджіє, то уже 
одно, уже буду оидїги". — Спдііг тай нарешті дослухує сі: Стогне на 
поду. А ній ьійшоу, тай каже так: „Най тн Пан Бог помагає; чим ті 
ІІан Бог подарувау, то злазьнй помаленьку, — а то лиш: бабеух с йоду 
мішком з золотом тай каже: „Я уже сї доста настогпау, заким тебе сї 
діждау". — ІЗ і її позбирау гроші тай уже. 

Заи. в червпи. 1У10 р , від Гафії Ііаньків із Дале нова, пов. Городепка, Ів. Во- 
лошвнський. 

і 148. Запропащений скарб. 

Приходить *Микита до оцьця ІІитра (н Казначіївцї, валуйського 

уїзду): — „Я оце прийшов до вас, матушка, росказагь свій сон. Прямо 
три ночі сниця, такн прямо наче ни сниць ця, а наче хто війде в хату 

та так і каже прямо: „Іди у іїс, копай шкарб; там сорок бочок золота". 

— Я й підмовив там чоловік с пять. Пішли й почали конать. От вико¬ 

пали вже в коліно, дивлюсь, зпмля така похожа — є шось. Ліг спать, 
воно опять міні й приснилось: „Гляди ж, діду, як шо буде бить тибе, 

ти кажи: Роеспп ся!" — Пішли ми й копаїмо, докопати до вечора, я вже 
постукую лопатою — бубнить, єсть. Коли дивлюсь — лісничий побачив 
нас, узяв дубинку славненьку таку та тоді як хвосьне мене дубинкою, 

а я як закричу: „Росспп ся!" а воно в друге. А мої товариші тоді й 
повтікали, а воно гаки пи перпстає — одпо бє. Тоді Й я втікать. Як бн 
товариші ни втикли, так може воно і булоб шо иебудь, а то бис това¬ 

ришів я сам ни сснлив. 

Борисовіька вол , Валуіі. нов., Вороніж, їуб. 

і 149. Хлоп ошукує чорта. 

Буу оден бідний чоловік, так бідну і журну сї... аж дебго разу 
дораджує єго єдеи камрат, тай каже: „Пішбубис дес у иочй дес коло 
одиііацїтої години", — кажи, — „дес шос будеш видїтп у иочй і не будеш 
так білити". — Ну як він іде у иочй сам, аш натходит єдеи шляхтич 

і каже до него: „Чо ти тут ходиш, шо тут робиш V" — А вій єму каже: 

„Я ходжу віт коли і ие можу собі грошей позичити". — На то ему від¬ 

повідає: „Я тобі позичу, лиш абгіс буу заутра у иочй на току." —Отже 
той собі нодумау, шо ту муснт бути нечиста сила. І взьну, повишу собі 

колесо, віконау ялу на току і поклау на то місце колесо, жебп колотка 
стала на ту ґпру. ІІрпхбдит нечиста сіі іа у почй і прниоспт торбу гро- 

ший і каже, усйдау там гроші, а навіть і дно не закрию. „Ну", — кажи 
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до него, — „шо се е, то якас велика колотка". — „Принеси ще", — 

кажи, — „я тобі за рік віддач". — То вів мусїу три рази до тої ко¬ 

лотни доносити, докіу яму папоувііу. А за рік, казау, же ему віддаст. 
Приноспт ему у рік гроший у ту саму мірку; то лїтько ему ирпвїс три 
рази, а хлоп іїпму лише раз. 

Зап. в вересни, 1910. від Семена Білия із Далешева. пов. Городенка, Ів. Во- 
лошинсьвий. 

1150. Як чорт дав бідному гроші. 

Отак був еден бідний чоловік. А він пішов, аби єго що найшло, 

або він щось. Ходпт він, ходпт отак ги коло Терлецькпх, тай іде в ночи. 

Але здибає го біда, злий дух. Тай каже : А-а, каже, йду, бо я бідний 
чоловік, або мене шось найде, або я кого. — А він каже так: Я тобі позичу 
гроші, абпс мені тут у рік виніс, тай віддав. — Тай потому взєв тай дав 
му гроші. Так ему с тих грошей йде, дуже йде. В рік взєв, тра нести 
гроші назад, знов в ночи. — Ну, а якже пана шукати ? Як сї, питаю, на¬ 

зиває? — Я сї називаю пан Ловїнцкий, бо в лозах сї виховав. В рік приніс 
тай все кричит: Пап Ловїнцкий! — Нема, нема! Лише в лозах стара ба- 

бпско, злий дух. — А чо ти, хлопе, кличеш ? (Бо давно злї духп суЕалп 
сї, а тепер Пан Біг громом вибив!). Нема паиа Лозїнцкого, бо поєхал 
на войпе, та ґо батоґамі ростраекалї. — А його громом Пан Біг забив, 

закп той прийшов. Тай не було кому гроші взєтп. Тай той забрав гроші. 

Зяп. в Доброгостові, Дрогоб. повіта, в липні, 1906 р., від Івася Курія В. Ле- 
вннськиіі. 

1151. Дідько пильнує гроший. 

На Цепини такий мур-фпстунок, а там пробували вони (щезлп-бп); 

кажут, шо там ходили світити попи і хотіли тї гроші вібратп, шо там були. 

Взьили їдного кримінальника тай пустили туди їго в ту діру; ка¬ 

зали їму: „Як війдиш віти, то щістьи твоє, нп меш сидіти нїчо, її як ви 
війдпш, то там тобі вже буди дома". — А він ’да війшбв, а кривий дїтько 

їго питав си: „Ти чо тутка прийшов?" 

А він казав, шо їго пани пустили туди, шо вій засуджений був. 

Дїтько дав їму гроші і кажи: Йди собі ьідсїв". 

А ше там два хлопці грали си, та оден з другого взяв кучму та 

шпурив туди в ту диру, а той хлоппц плакав за кучмов; дїтько їму на¬ 

брав кучму грошів та вінїс па гуру. І другий собі кинув кучму і кажи: 

„Чикай, і я собі вінису гроші", а ґітко їму си вс...в в кучму та вікінув 
на верхі. 

Зап. у грудпи, 1901 р., від Василя Скиданюка в Ревній, пов. Чернівці, Івав 
Савицький. 
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1152. Заклятий льох. 

> йідному спльі, здайе цьі у Батьатичах1), йе такий закльатий 
льох за силом. Там уже ии йідеп ходву, але шо піди, то шось зачне 
шпурльати каміпьиі і муси утьікаїи. Навіть процесьа ходила колись, 

али тих двприй у сиридиньі пи можна вічинитп. А на верха йе дзьура 
на тому льосьі аш до спридиии. Рас пасли там пастухи худобу і укинули 
у ту дзьуру шьепку йідного пастушка-сироти, али то ни була йиго шьепка, 

тілько його ґосподара, шо він служиу у него. Тей пастухи пігнали уже 
худобу, уже смеркло, а той пастушок сидит на тім льосьі і плачи за 
шьепкойу, бо бойі цьі, шоб ґосподар не бпу за шьепку. Али диви цьі, 
виходи с того льоху сивий дьідусь і дайе йпму йиго шьепку, а там поуно 
золотих гроший — тей кажи: Ни бій сьі, синку, на маниш твойу шьепку, 

а те, шо у ньій, озьми собі, бо ти бідний. І ньіґдп ни бій сьі нас, ми 

добрі льуди. — І той старий нішоу до льоху, а пастушок пішоу до дому. 

І той пастушок зробиу сьі богатиром на цьіле село! 
Зап. в жовтпп, 1902, в Крпволянцї, Камінецького пов. від Андруха Юнака 

А. Верете.тьвик. 

1153. Чорт не дає гроший, доки не виповнено умови. 

Буу богач, дїтйй не мау, а мау грошей богаго. Тай каже, радпт сї 
з жінкоу, що би робіітл с тгіяп грішми. „Я озму тай закопаю". — Тай як 
узьву у. котел великий, тай як закопау, тай там узьйу тай накпрпниу, 

тай каже: „Хто сесе ззїст, того най будут гроші". — А бідний буу су¬ 

сіда. тай то чуу, тай каже: „Чекай, — каже, — „уже я то заїм".— Тай 
узьйу тотб, тай усушиу, тай дїтем давау, посйиувау страву. Прийшло сї, 
як уже усьо діти ззїли, тай тогдй йде, тай хоче брати гроші. А то вітгп 
не дає. „Чекай", — каже, — „хто ззїу, той най бере", — Тай прийлшй 
діти, добули, тай забрали. 

Зап. в вересни, 1910, від Анни Воробець із Далешсва, пов. Городепка, І. Во- 
лошинський. 

1154. Син вигребує закляті батьком гроші. 

Давно такі були люди... що мати богаго гроший. Йнден чоловік 
^же мау умирати, тай узьйу тай ті гроші закопує, тай каже: „Котрі ті 

руки законуют, аби і тї тї брали". — То уже ніхто не може без него тї 
гроші узьйтп. Али йиго син чуу, тай вйдіу, як він закоиувау гроші, тай 
чуу, як він каиау. Али старіш уже вмер, уже йиго умйіи, поклали на 
лаву, дес повіходй.тп люде с хаги. а той тогдй старого до тої ями, так 
тймп мертвймп руками грабає, жебй ти гроші вікопау. Тай вікопау гроші, 

еховау, а старого назад на то місце поклау, де він лежьйу. То людем 

2) Жовківського повіта. 
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було банно за грішми і тому їх так заклинали. Даупо як жінка мала 

гроші тай у кйчк\]) зашила, аби ніхто не знау, бо жьйлувала. Каже: 

Як будут ї завпватп на смерть, тай не будут зваги, що в кичці їіп гроші. 

Навіть горіуки бере у фльйшку, жебй ї поклали до деревищі. 

Зап. в лишім. 1910 р.. від II. Мокрицького із Далешева, пов. Городепка, 
1. Волошпнеький. 

1155. Чорт приносить закляті гроші. 

Один багач мау досить грошви і не хотїу їх на що пише «пожит¬ 

кувати, тілько хотїу їх закопати у землю. І поніс точи гроші у лїс, 

обібрау собі місце там у лісі, віконну яму. вложйу толи гроші у яму. 

Алеж там натрафну сї другий чоловік, що вгідїу, що вій тотп гроші там 
закопував, і той чоловік пи давау сї йпму вйдїти, лиш ливйу сї, шо він 
робиг. А той богач, як уложйу гроші у землю і оказау: „Тому гроші, 
шо слухайи“. — Тогдй той другий чоловік, шо впдїу, іио він закопувау, 
на тоє відповідає, але потнхо зноу, абй тон ии вчуу, каже: „Тому лиш 
посудок, а мпнї гроші®. — Так він три раз — богач — сказау, а той усе 
вітповідау три рази. Як законну, пішоу до дому. І той пішоу другий до 
дому, шо слух-ау. Но то пеуне, шо то сї діяло дес у вечір. І той, шо 
слухау, прийшоу до дому, положііу сї спати, алп єі6 спаньп ви брало сї 
— все гатка за тото, за тоти гроші. Аж ту в кілька годин чує він, хтос 
під вікпои каже до иего: „Ілй собі озяп гроші, бо мовї иосудка траба“. 

— Він вітповідає с хати: „Принеси мені гроші, тай посудок собі озхеш“. 

— Він вітак чекау, але не спау уже, але це проносну той гроніпй. Дру¬ 

гого вечера зпоу пито клйчи: „Іди собі озли гроші, бо минї иосудка 
траба“. — Він вітповідає зноу так як перше: „Принеси мпнї гроші, 

а собі посудок 6імені®. — І не прпносиу зноу ніхто гроший. Третого 
вечера так само клгіче єго: „Озвп собі гроші, бо мшії посугка траба“. 

Він так само вітповідає звоу: „Принеси мевї г; бші, а посудок собі оз- 

мепі“. — їо може за годину чує той чоловік, а то шос бухнуло у вікпб 
і посйиали сї до хати гроші. Він тогдй устау, засьвітпу, гроші позбнрау, 

а той собі пішоу у свою. 
Зпп. [в. Волошинський в падолисті, 1910, від Л. Шерсмета із Далешева. пов. 

Городепка. 

1156. Бідний дістає закляті гроші. 

Молотив бідиий в Согачє горох. Тай насипало му сї в ходаки. 
Прийшов він до дому, визув ходаки і внтріс горох. Жінка той горох 
позбирала і зїла. Каже: Чоловіче, який то горох добрий. Кобп, каже, ще 
гороху того прииеети! — А він ие хотів і послухати, бо сї вже визув. 

Кичка: валок із кюча і полотна в формі півмісяця, — кладуть 
під неремітку або хустку, шобп гарно завити голову (жінки) 
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Взєла виа бго просити. Вія послухав і пішов до того богача, до ето сто- 

долп. А богач йшов гроші закопувати. А він борзенько скрив сї па впрів 
вадо двері. А той богач коп.іе яму на гроші, а жінка каже до нього: 

Чиї то будут гроші? — А він каже: Того, що над памп. А банок, каже, 
чортів. — Вертає бідипй до хати і каже жінці', що богач закопував гроші. 
І розповів всьо як було. Полєгалп внп спати. ІІрпходпт до нього в ночи 
чорт і каже: Чоловіче, іди си візьми гроші, бо мннї банєка треба. — 

Так приходив двох ночей. А третої ночи принїе тай в вікна му висипав. 

Зап. в Доброгостові, Дрогоб. повіта. в лнпнї, 1906 р., від Митра Гавриляка 
В. ЛевинськиїІ. 

1157. Чорт приносить закляті гроші в кітлі. 

Була боїаїка єдиа, котрі фсе люде приписували, що уна має хб- 

ванпьи свого і мала внуку — Марія звала сї. Сусїдну з неу чоловік 
дужп бідний і з дужп велнкоу ролйноу. Віхбдит собі пізно В НОЧІІ, ЛІІВПТ 
сі, а хтось там у тої богачкп копайи під грушкоу яму. Но, він цікавий 
чоловік подиі йти сї, шо там їіи у ночи, аж лгівпт сї, а вона вікопала яму 
під грушкоу — та богачка — і бере котел з грішми мідьпппй, так шо 
може вона добре двигнути і закопуйп до :іми, приеппанп і затбпчхйп, аби 

сліду не було. Тай говорпт так: „Котрі руки клаїп, тотй мают брати", 

— так заклпнапи. „Як я буду жити, доки сї віддаст внука, то я і сама 
дам ті гроші, а якби я вмерла, то аби він дау, а собі аби котел забрау“. 

— А той бідний каже: „Чекай, кобй ти пішла, а я собі заберу бес тебе 
ті гроші". — Вона пішла, він до грбшпй, а там йпго не пускає якас 
сила — він не впдит пїчб. А пін тогли каже: „Чекай, траба ужити йнчпй 
спосіб". — Заклйкау бабу до себе — ту богачку і хоть не мау віткн, 
напоїу ї, силоміцьоу узьйу на плечі і завіс бабу до того місцьп, де 
вона закопала гроші, аби вітпорпала котел. А баба каже: „А ти чо хоч, 

ти шо робиш?" — спамйитала сї. А він тогли каже: „Мамуню, я", — 

каже, — „бідний чоловік, я ьпдїу, шо ви там закоиувалп гроші, може би 
ви", — кае — „узіилп для мене. Я зваю, шо ви ще маєте гйичі". — 

А вона каже: „То для мої внуки Марії на віно; як я буду жити, то я 
і сама віддам, а як я умру, то вій і має дати, а собі забере котел". — 

А бідиий просит, каже: „Мамо, та ви ще мусите мати йнчі гроші, не 
лиш сесї, поратуйтп мене бідного". — Вона каже: — „Ии у пасіці ше 
гроші пе закляті, то“. — каже, — „можеш собі тотй узьтй, тілько не 

купуй віуцї, бо не поведе сї". — Але умерла баба, а Марія віддаїа сї 
післї пеї і жи>'; па своїм ґосподарстві і зарас що ибчп приходит якас 
ій.та невидима і крпчйт під вікном: „Ідй собі забери гроші, бо мпиї котел 
потрібний". — А вопа не знає що, страхає сї і забрати сї до мами чо¬ 

ловіка, бо боя сї у ночи, А потому мама каже: „Ой не знати, Маріє, то 
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гроші тебе клйіут", -— каже, — „бо баба тобі лишили гроші; воші ка¬ 

зали, шо тобі лишили", — тай каже, — „та чо будеш сї бояги, таже то 

гроші, іди на свою Господарку. — Тай воиіі пішли. Аж одної ноти 
приходні та сила, припосит гроші с собоу? — нїби то чорт, вісппае кріз 
вікно с кітла, тай каже: „Я тобі рас казау, забераії собі гроші". — Ві- 

снпау тай пішоу. Воніі сі застрашили... але мали гроші. 
Зап. в жовтпи, 1910 р., від Т. Блошки з Колінок, пов. Городенка, Ів. Во- 

лошинський. , 

І і 58. Гроші добуті рукою небіщика. 

Як було у старовину, що люди ховали шкарби — даже їх знали, 

тих людей. Як у нашому силі та жила баба, що на її ніхто і ни думав, 

що у ниє гроші були. От вона стала умирать, тут би з дїтямп прощаця, 

а вона гони с хати. Ну, у старовину нослушні були діти: вишли с хати 
і байдуже^ собі просто у лоб ип взяли, а старші нивістцї товкиуло ЇЙ 
у лоб, так вона отхплпла двері і диви ця, що мати буде дїлать. Отта 
старуха підняла ся, узяла у головах кубушку гроший та піт припічок 

поставила і каже: „Чія рука загріба, та і буде отгрібать“. — А кубушка 
хто і зна, де і діла ся. Баба пішла, умерла. 

Старша нивістка у хату та піт припічок та копать; та копала- 

копала — нпма нічого і забула, що свпкруха умерла. Убігла у велику 
хату, хватила свикруху мертву с стола — вона упала до долу, аж хата 
затрясла ся і потягла у хатину та до припічка і мертвою рукою гребе 
та приказує: „Чія рука загрібала, та і одгріба!" — Тут і явила ся ку¬ 

бушка грошин. Вона хватила гроші і побігла, а сипи мевші за нею і сам 
її чоловік побіг оборонять свою жінку, щоб ни ’тня.тп у неї гроший. А об 
магирі і забули коло припічка — уже добрі люди положити на стіл. 
Прийшов піп ховать, а їх пима нікого с своїх у хаті; так її випроводили 
чужі люди, а свої ділили гроші так, що забули, що їх мати умерла. По¬ 

ділили гроші, пришли у двір тай удивляюця: „Шо це у нас у дворі 
люди і обідають!" — І стали кричать: „Чого це вас позаносило у чу¬ 

жий двір обідать?" — Ну тут їх ізмирили, що матір поминають. Тут 
і вони спомппли, і стали дїтий зазивать і матір поминать. І так умерла 

стара, а сини стали їхнею добром жить та поживаіь і матирі на тім 
світі добре поминать: „Дай Бог царство небесне, а нам пожить на світі 
і помянуть родпти.тїв хлїбом-сілю. Оця росказпя до кінця. 

Борисовська вол , Валуй, пов.. Вороніж. Губ. 

1159. Склеп зі скарбами і чортами. 

На тім нашім Грунті, то йп у землй великий сплпе склеп, що там 
сидьи скаминюшнпки. То колнс як то добували, конали я кус яму, то 
ніхто не знау, шо там ни склеп. Якже копати ту яму, — глину хотіли 
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добути — таи добули зелїзні двері. Двері утворили, а там були у се¬ 

редині чорні. І там було сй.тне богато грошпй у тім склеиі — бочками; 

і хотіли узьпти і тотп не давали, жибй люде брали. І ішліі, забрали 
с церкви процесію, шо було, с ксьондзом, з дьикбм і йиднаково не 
мож було ті гроші узьпти. І узьили і засунули назад ту яму, бо нїхтб 
нїчб не годен зробити тим скаменюшникам. Кажут, що раз у сьвйта 
Великодні досьвіга у йидного чоловіка у хаті утворпу сі нисамовіїтий 
склеп, а той уздріу, шо там багато грошіій йи, поліз і набрау. А вітак 

другий раз спускау ноги л'істп у склеп, тай як запхау йогу, тай як на 
той час, як цуґ покйг двері, тай урвало ногу, тай уже біліле не міг 
ніхто дістати. 

Зап. в сершш, 1910, від Н. Мокрицького ів Далешева, пов. Городеика, І. Во- 
ЛОШИНСЬКИЙ. 

N60. Скарб відриває руку. 

Це аж за Михайловкою, за Старим Осколом було — там хутір 
Приліпи є. Дівчата гуляли в иузьміркп. От одна дівчина заховалась у 
сарай, дпвпця: па тину чеп золотий. От як вона ухватила той чеп, як 

почала його па руку мотать, як почала мотать, от-от зовсім домотала 
була, хотіла взять казанок ш шкарбом, чп ш чим, а тут друга, як уско¬ 

чить: „Шо це тп, систричко, робиш?" — Так воно, як смикнуло її топ 
чеп, так і одірвало їй руку. 

Борисовська вол.; Валуй, пов., Вороніж, туб. 

1161. Чорти возами гроші возять. 

Ти ж ни чув, ш чого Огурцї забагатіли? ім на возику гроші во¬ 

зили. А як прпшло умірать, закричав: „ІІанька, скарей за попом посилай, 

а то за мной уже на тройкі приехалп!" — Приїхав піп, посповідав, по¬ 

соборував, вій скоро і вмер. Три попа ховали його. Може душу обіщав, 

за те й ьезили. Яґби він так забагатів, за чим би йому казать: „За 

мной па тройкі приїхали?" — Розбагатіли ні с того, пі с сього; був 
мужик, а став пан. І цей ІІанька і на репьдї дпржить, і свої зимлї ба¬ 

гато і казьонпй степ дпржить і в Градовського зняв і в Харківські гу- 

беряї є зпмля його. 
Борисовська волость, Валуй, нов.. Вороніж. їуб. 

1162. Боїть ся, як чорт ладану. 

А то з одним чоловіком от як було. Найшов вій оклупок золота, 
а людям ни обяснпв і пи служив малебня, так він тими грішми багатів, 
поки і став старючпй уже. От приходять до його чорти і требують душу 
з його, а він їм і каже: „За шо тибі давать душу?" — А вони і ка¬ 

жуть йому: „А хіба ти пп знаїш, як окдупок грошпй найшов? Ми тибі 



250 

і так довго тпрпіли, поки ти нажив ся на світі, а тепер давай!" — 

„Ну, пожалуста, підождіть хоть іще голок: Я пп знав же, шо то ваші 
гроші". — Воші змилували-ь вад ніш, шо вій нп одказуїця, і дали йому 

льготи на год. » 

От він прожив год і підходе те времая, шо оддавать чортам душу. 

А він то од людей чув, чим можно самому себе впвпетп із аду, шоб пп 
довила ся їм душа. Прийшов той день, у який саме прийдуть до його 
чорти душу брать. Він викопав яму, наклав туди дров і соломи, накидав 
ладппу і запалив. А воно як закурив ся ладип, так дим пішов стовпом 
аж до самого неба. Він став тоді коло тпї ями і дожпда. покп чорти 
прийдуть. От диви ця, ідуть; він тоді з розгону сягонув прямо у ту яму 

та там і згорів, а душа у місті з ладппьскпм димом пішла па небо. 

А чорти повнртїлпсь-повиртїлись коло того диму та с тим і упустили її; 

а вони бач побоялись ладину; їм ладип противніший усього. Ни дурно 
ця пословпця говори ця, шо „нп любе, як чорт ладпну“. С тим той чо¬ 

ловік і на цюму світі жив весило і на той світ пішов царствувать. 
Борисовська вол.. Валун, пов., Вороніж. Губ. 

1163. Біда через гроші. 

Штьифаи Дутка буу у нас у Йиблопйци двірником, а буу ґазда на 
цьі.іе сило. Раз зпайшоу гроші у дупльі. Алп ирпньіс сп до хпжп біду, 

а ни гроші. Ше топі ночьи йіго біда потьила. Прийшоу даскал читати 
псалтпрь, та дьітько йик зачьпу войуватн, шьоби коньчье даскала вигнати. 

Кидау у нпго, чьим попало ; вогонь с печьн росппало по хатьі, шульками 

с під образьіу кндало, то у даскала, то у мирца. ІІохували Штьифана, 
тай борзо винесли цьілу йіго родьійу за иим. Потому шче коли й чьужі 
льудп зайшьли до топі хижі, то йіх мучьпло, шо мусьі.тп утьікати вітам. 
А тепер та хижа сюйіт порожна. 

Зап. від Юлька Чайківського в Іепасї. Вижницького повіта. Осип Яворськвй. 

1164. Підкинені гроші. 

А то єсть, чорти підкидають гроші людям, шоб хто узяв спбі, іа 
тоді', як затрате, так узять із того чоловіка душу. Раз одна баба їхала 
с поля, сама впала снопи і найшла халяву грошви, підняла її і повнзла 
до дому. От вона, дождавши ниділі, пішла у церкву, одслужпла Оиаеи- 

тилю благодарніїй малебіиь, оддала із тих гроший попові тридцять ко¬ 

пійок. От вона прийшла з церкви, пообідала і лягла спать. А чорти дпв- 

ляця, шо та баба про їх нн спомияа за їх гроші, а лізе до Бога, та тоді 

‘зобралпсь їх трп штуки і пішли до неї або гроші впрнуть, або душу 
узять. От вони увійшли, таких здорових три чоловіки, тай кажуть: „Бабо, 

тп на шо паші гроші узялаV то нн для тебе положппо. Оддай їх нам усї 
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до копійка, а коли стратила, так хоть розживись та положи на те місто, 

де взяла“. — Вона тоді: „Цурь їм, пек і тим грошам!“ — Поскоріії 

пішла, розжилась грошво, і однисла на те місто. 
Борисовсьва волость, Валуй, иов., Вороніж. губ. 

1165. Скарб у рові. 

Ту в Готові йедеп чоловік брау ріу і розставиу мосток і пай шоу 
під тим таке горця з грішми; сховау і поніс до міста, алп нп хотіли му 

зміньатп. Ходив аж до Львова і взьау вісім соток. 
Зап. у Бандрові, Ліського пов., від В. Грицунди М. Каиій. 

1166 Скарби з турецьких часів. 

Раз уповідала мені буиа1), що були у пашім селі Турки, а люди 
ховали си від них но лісах, а декотрі навіть на другі села утікали. Нони 
мали впликі скарби Й хтї.іи на друге, сило пі ги, то закопали ті скарби 

на иануцові дулинї і пішли з Волоко до Чорториї і пн впрпулп си вже. 
Люди посходили си і хотіли викопати т. скарби, але як воші трохи в глу- 

бнну вкопают, то зарас як впбуркие вода, то декотрі потопило; від тодп 
лишили вони вже копати. 

Зап. у падолисті, 1904 р.. від Ник. Поповепького в Волоці над Чер., пов. 
Вашківцї, Ів. Савицькиіі. 

N67. Скарб у чернелицькім замку. 

Цїяский пан буу; наймичка бавила дитину па Великодні сьвгйта, 
пішли до церкви, а вова бавила дитину. А тая иивийця утворила сі 
і вона хотіла б|тп цікава і зійшла з днтйноу по сходах і зобачила два 
ша; гі бочок з грішми і хотіла бути цікава, на божу волю взяти собі. 
І не було у що в йти. Воші скинула чобіт с себе і дитину поклала на 
і ( с , - .. , . . /. » 

землю і тих грошин наорала, винесла їх иа гору на двір і хтма взяти 
дитину назад. То не дало і засунуло сі. Потому вона плакала, застра¬ 

шила сі, же не було дптііип, бояла сі, буде мата кару. І прийшли с церкви, 

ци там с косьцьола і вова зо страхом начьйла казати. Не було і вже 

мило — і гроші тотіі. Зачьйли і на розраду давати, кажут: „Чекай уже 
до року, бо то як приновідают, жп як сьвяіцеяик хрестом отьорпт двері 
на Велйкдень, то тогдй сі втвпрайи всьо; тогдй як пан Бог даст, то тоту 
дитину вже озмеш, цн жива, ци не жива, вже будем вйдїтн“. — І вона 
тик ждала. І так ся слало. Як та хвиля прийшла і курагнї так сі стало: 

втворйло сі. Натйхмпяст вона вбігла і днлйна жива була, бавила сї па 
зем.ій... І воші тоту далйау лише вихопила вгпнм і то сї зараз засунуло. 

Вітер дитину обвіяв і диійна Богоки душу дала. 
Зап. в жовтня, 1910 р., від Н. Лесевича з Чорнолиці, пов. Городепка. Ів. Во- 

лошинський. 

*) Буна = бабка. 
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1168. Комора в Мокринї1). 

Иц одна комора у Мокрипї; там у ті коморі йи дванацїть бочок 
грошпй, усі чисті', лишь одна бочька йи вичьйста, бо на ті бочці скйтий 

коваль. їо лишь та одна бочька з ним закльйта, а то їй усі чьй лї решта. 

Та уже копали їх, алп ни мбжут докопаті си, бо пи можут потрафиті па 
двері, а двері е повиг (від) самого сопцьи; перший раз як исходит со- 

нпчько, то там на самі двері грійи. І упи уже би брали си до того, але 
уни уже велико грошей россйиали та нїчьб ии найшлй, шьо не моглй 
потрафиті, та уже типерь си ббют. А впт тих грошей ше йи одіійи ґід 
такйй старий, шьо толй гроші вакладау там; та вин уже тілько жіє на 
сьвігї, шьо уже с старості ні може ні їсті і уже ні може па ногах сто- 

ййті та каже так. шо: „Доті я маю жйтї, докі якйс такйй си ни найде, 

абй мау шеетьп, абй ттп гроші узьиу, бо я доті мушу жйгі“, — бо на¬ 

коли ти гроші олме, то вин уже майи умираті, а доки ти гроші мут сто- 

йпті, то й вин мусит жйті, бо так ти гроші на него закльйті, шо нокіу 
ни найде си такйй, шо абй ти гроші взьву, то вин доті не має умерті. 

Заи. І. Волощанський в серпня, 1911р., від Гарасима Джюрьика з Ростік, нов. 
Вижниця. 

1169. Скарб у млині. 

От три парня сидять та сами с собою совітають ця: „Кажуть, шо 
під ІІапушиною мелницею водяною шкарб є. Коли б нам піти послухать: 

кажуть, шо бряжчить там чимсь". — Один і каже: „Як же нам кликать, 

шоб гроші приппелп?" — А другий каже: „Кликать: чорні-чорні, дайте 
нам грошпй!" — На другий день зібрались і пішли о півночі; сіли й 

сидять. А один, шо підслухав їх. пішов туди ж раньше їх тап сів у ку¬ 

точку під колесом. От вони приходять:. „Чорні! нпеїть нам гроший!" — 

А той приготовив залізне путо чи чеп. От вони сидїли сидїли ш час — 

ни чуть. „Тпнер ти Йван кажи!" — От і Йван: „Чорні! нпеїть нам 
грошин!" — А той пухом почина звинїть“. Цнть-цнть, кажуть вони, 

бряжчить, вже ппеуть!" — От онять ни чуть стало. Вони ще трошки 
ждали та вже всі разом: „Чорні! писїть нам грошпй!" — Тоді той 

дужче: брязь-брязь! — Вони тоді: „Слава тибі, Господи! виходить 
стали". — Той бряжчав-бряжчав, як хвате їх путом по плечах, вони як 
схвалять ця та бігти. Один бідьняга спотикнув ся та й бухнув у річку, 

забовтавсь увесь та кричить: „Хто в Бога вірує — рятуйте!" 

Борисовська вод., Валуй, пов., Вороніж, губ. 

*) Мокрий — полоиииа вище Жабя, иов. Косів. 
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1170. Божевільний через скарби. 

Правдиве оповідана, як три баби і один чоловік начали правду 
розмовляти: „Ох, добрі люди, дядькам, братам, дочкам і синам треба 
заказувати, щоб вони отих шкарбів пи брали. У Шилякинї зннїш, Феика, 

оч чого чоловік здурів ?“ — А оч чого, панибрате?— „Вот що — хоть 

Вірь, хоть ви вірь, так я тобі правду скажу. Оцей чоловік у Крутень¬ 

кому найшов бочонок гроший, а ті гроші та головні і закляті на вісім 
голів. Ото він як найшов і пожив вісім год. Вийшло время, начало його 
лихорадкою трясти, потім світ крути ця, а тоді' зовсім дуріть. 

Ну т}т батько та мати начали ворожить од трястї, младепського, 

потім од хпндї, водили піт кури. А той зовсім здорів, начав варинякать, 

що на рот наверзе ця. А їх хтось научив, щоб він подивпв ся у мазницю, 

то воно так як руками зніми із його боль. От вона повили у нужник, 

поставили мазницю і начали ласкавими словами упрашувать: „Синочок 
уаненький та бравенькпй, подиви ся сюди — хай тобі Бог иомага!“ — 

А батько стоїть тай каже: „Набуть з гривні ни здїлаїш пятака, так жи 

з дурня ни буди молодця!“ — Той тоді' дурак нащптиннв ся, як їжак, 

як возьми мазницю — та батька по голові, а матір по спині та обох 
у одну кучу і поклав. 

Так мати дойшла, а батько коло його. Щож тоді опісля хоть ту- 

ппкою, так ни поможи ця. 

Скричали буцім на гвал, узяли, закували, у тпмнпцю засадили. Си¬ 

дить та вікна бєть, а з людьми мову ведеть; як пошне росказувать, хто 
коли запалив, а хто таке що лидаще зробив. Люди віри й ймуть і начали 
скіпаця до тих людей, що на що попалили або на що покрали, бідних 

людей обіжалп. Но правосудне началство віри ни впяло, усіх порозгонило 
і слухать його запрптило. Так щож людям — ни одгони ся так і лізуть. 

Те спрашує, де мій чоловік та що робить па Низу; салдаткп спрашують, 

де її салдат та як служи та чи галуни заслужив; а дівчата спрашують, 

якого жинпха дожидать; чи чорнявого, а можи білявого, а можи рудого. 

Но, він па всякий вопрос вирзе, а баби дивую ця; просто як у око коли, 

так він правду говори. І тут разні баляпдряси начали точить до купи: 

хто каже, що от пагаппх гроший, а хто каже, що библїї дочитав ся до 
кінця, от того, а третє, що собака укусила бешпна — так його часником 

гудувать, він отдуріе. Усі людські ляси та всі розговори як усі писать, 
так пильзя його усе і ппрплїчити, щоб усе до купи змостити. 

Борисовська вол , Валуй, пов., Воровіж. Туб. 
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1171. Смерть через викопані гроші. 

Я роби? храм, і'іик то у пас кажут, тай чьоловнк ншьоу, а я єго 
заклііка?; тай ми балакали і зійшли аж на гроші тай вин каже: „Е то 
пусте! И я“ — каже вип — „буу пайшоу гроші, але то пусте, шо з них? 

Я мусі? їх впдносити назад, бо майї жпика заслабла — то мусїу я впд- 

поспгп назад. І лїкувау ї вітак і ратувау, як то у Гуцулах є, іірояовйплп, 

але такі с того умерла. ІІряиїо я буу тих грбшпй шос два рази з жінко?, 

заніс у комору гай мусїу видносптп. Води була вімулила". — Той каже: 

„Люпчіку, скажи минї, на котрім міецн“. — „IIҐі та иа шьо тобі звати, 

аби й ти сн з лихим здибау?“ — ,,Ни бій сп, я си ни бою“. — І уповлу 
йпму акурат, де уип і иа котрім мїсии і тот їх узьпу. Цес минї самий 
казау. І тот заслаб і тот умер, шьо сп ни бойїіу. Де вин їх дїу, то уже 
ни можь знати. вже я ни чюу, лншь доста того, шьо той минї оповідау, 

шьо узьпу і вид тих грошей умер. 

Зап. їв. Водошинський в серпня, 1911. від Івана Ііисанюка з Ростів, ноь. 
Важниця. 

1172. Скарбів не можна назад закопувати. 

Туй буу стауник иа Сїтиім. Раз найшли онн из сииоя гроші на 

полониш, на Нижні, тай принесли т хакі н де ба нрипрєтати, де? Захо¬ 

вали у землю. Тай вітак ц сгараго шос пару рокіу мучило (спух буу п 
ногп му відпело) п сина такі шос нагріло (пшоу дорого? тай упау н за- 

качело го у якнс кабач; наґійшли люди, а він нїчо ни товорпт, лиш 
дпвит сї). Спи буу вітак у шііпталп, але нп помогло піц — іюмерь. А той 
(старий) лиже?, лпжєу, розспаау працю, шо ходили по сьвітах до зна¬ 

хар? ружиих — лай померь. 

То як гроші узєкі из зпмлї, то нп ілерь назад у землю класти. 

Зап від Петра Онуфрака в Зелевицн, Надвіря. пов , 1903 р. А. Оаищук. 

ДОДАТОК. 

В часі друку книжка дістав я ще отсї три оповідаия, які тут долучаю. 

1173. Чорт у хмарах. 

Біля спла Сонцево, Старооскольського повіту, Курської губерпї, 

Федір Алябкв диржаз водяну мелипцю. Син його, ІІавлпн, пприд вечпром 
катав ся по річцї на лодцї. Де ип взялись тучі і стала иадвигать гроза. 
Тучі приближались все ближче і ближче і вже почав капать дощик. Пав- 

лип тоді лодку направив до берпга, щоб причалить, вилізти і мпрщі ті¬ 

кать до дому. Ни допливше до берпга сажень пять, гляиув на тучі і по¬ 

бачив тая чорта, з чотирма лапами, з хвостом па пробі крокодїля, як ото 
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рисують на картинах, шо Гпоргій Побідоиосиць коийом коле. Проміж 
милькав ногами і хвостом виляв, нин іче лазив по тучах і потім сховав ся 
між тучами. ІІавлпп алякав ся і уже нп знав, шо йому робить. Ни доплив 
до берега так, як иа сажень, чи Й більше, плигнув прямо в воду. Вибрав 
ся на бериг і біг біз памяти до самого дому. З тих пір став боять ся 
плавать па лодпї, особливо нирид вечором і сам. 

Зап. від Павлипа Алябєва II. Тарасевський. 

1274. Домовик не дозваляє на потемки годувати дитину. 

Кажуть старі люди, шо малих дітей гріх годувать почу біз огню. 

Треба иовсїда світить лампу, коли потребуїть ся годувать дитину суши- 

нами або молошною нашою. Нидавио у пас був злучай: Лакейова Машка 
зіівпкіа годувать свого енна ночу, бо ій нп хотілось вставать і світпть 
лампу так, шо вона частеаько годувала його в потьомках. Каша у неї 
стояла на поготові під рукою зазлаїигі ль приготовлина так, шо вона як 
гїко потребуїть ся годувать, встане, возьме дитину иа руки і наниха її 
нашою. Скіко разів обходилось благонолушно. А то один раз нп було 
чоловіка дома, з панами їздив в Харків, а воиа оставалась сама дома. 

Опівночі прокинулась, дптииа плаче. Вона намацала риночку з кашою, 

взяла на руки дптнпу і почала годувать. Чує, шось рипнуло двирмп 
і нпнлче тпхепько топнуло разів два ногами. Воиа стала прнслухагь ся, 

думала, шо може хазяйка йде. Коли воно нп довго думавше, тричі плю¬ 

нуло і хто ’на куди дівалось. А плюнуло здорово, аж їв мпзп вочі брвзкп 
политі.їй. Вона тоді стала гукать на хазяйку і на хазяїна. Прийшли 
хазяїн і хазяйка, вона їм росказала, в чім діло. Почали ( оглядать всі 
кутка і закутки, піде нічого нп найшли. Значить, то приходив домовий 
або нечистий дух лякав, шоб вона ночу в потьомках нп годувала ди¬ 

тину. Ночу, кажуть, біз огпя нїльзя нічого робить, особливо хто робе 
при місяцю — то страшеннпй гріх. 

Зап. вд Ганни Чнридвикової, с. Шибекнно, Бєлгороде' кого повіта. П. Та- 
раеевеький. 

1175. Відьма заставляє дівку їсти здохлу собаку. 

Всі кажуть, шо баба Дишісиха була відьма. Нп одпп раз замічали, 

що вона чужих коров доїла. І в добавок того Донька Хворостяного 
ппраз хвалилась бабам, як Дшшсиха хотіла виучить її відьмувать. Донька 

Хворостяного похоже сама поохотилась научить ся відьмувать, бо вона 
думала, шо тут ніякої мудроетї ними научить ся відьмувать. Диипспха 
з радістю взялась научпть її, тїко сказала їй так: Глядпж тп, Донько, 

нічого нп бій ся і все роби, шоб їїко я тебе нп заставила. Донька Хво¬ 

ростяного согласплась. Дождались вони ночі. Баба Динцспха повила 
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Доньку до річки на ялову скриню. Діло було як раз опівночі. Прийшли 

вони до ялової скрині, а та» лижпть дохла собака і вже аж завонялась, 
так черви і кишать в ті собаці. Баба Динисиха і каже Доньці Хворо¬ 

стяного : Кусай, Донька, сю собаку! — Донька пирплякалась та гайда 
віттїля і бігла аж до самого долу. Після того, кажуть, вопа цілих трп 
годп чахла. Похоже од пириляку захварала. Баба Динисиха що дня опів¬ 

ночі ходила з відром до ялової скрині брать воду. Нп один раз людн 
бачили. Частенько бувало замість шутки питали в Дпнисппого сича: Чи 
правда, шо твоя мати відьма?" — А він, бувало, каже: Та хто і зна... 

Як би вам сказать, вона шось морокуе, тїко я за иею пн хожу, шо вона 
робе. Ночу виходе в сіни і там шось робе, а шо робе, я нн знаю. 

А пнодї о півночі одягнить ся і піди з дому, а куди вона ходе, я ни 

слїжу і нн питаю в неї... нп моє діло. 

Записав від ЗІитра Фесенва с. ПІибекино, Білгородського повіта, II. Тара- 
севський. 



П а р а л є л ї. 

З уваги, що матеріалів до демонольоґії падруковано ще пропорціо- 
нально до инших дуже мало — і то не тілько в пас — вилучив я па¬ 
ралелі' до надрукованих оповідань окремо і подаю при кінци книжки. 
З огляду знов на вагу предмету подаю біблїоґрафію літератури і то 
наперед таких праць, що дотикають усіх або кількох тем, порушених 
у зібраних матеріалах, а потім крадь, що відносять ся до окремих роз¬ 
ділів книжки. 

Том І. 

Ч. 21. За марний гріш. — В. Мидорадович, Казки і опові¬ 
дана, ст. 71. 

Ч. 43. Бідний баранець. — А. РоДЬегезкі, Маіег. сіо Дето- 
по1о§;іі ІиДи икгаігізкіедо, ст. 54—55, ч. 7. — П. Чубинскій, Труди, 
ст. 183. 

Ч. 114. Страх у горальни. — А. РоДЬегезкі, Маїег. До Де- 
пюпоіодіі ІиДи икгаііі$кіе£о, ст. 57—60, ч. 9. 

Ч. 129—133. Заміна люльки. — А. Опищук, Матер. до гуцуль. 
демонольоґії, ст. 96, ч. 16. 

Ч. 209. Фе бра і тиф. — Н. Чубинскій, Труди, І, ст. 222. 

Ч. 213. Мама приходить по смерти до дитини. Ч. 214. 
Як у Потоці ходила жінка по смерти. — В. Милорадович, 
Казки і оповідана, ст. 8—9. — П. Чубинскій, Труди, II, ст. 405, 
ч. 115. — А. Аеанасьевь, Нар. рус. сказки, II, ст. 320. — Р. БеЬіІІоІ, 
Сопіез Дез ргоуіпсез Де Ггапсе, ст. 257, ч. 51. — А. Малинка, Сбор- 
никь матеріалові, ст. 274—275, ч. 12. 

Ч. 232. Мер ледь на гостині. — А. Кеііег и. Е. ЗескепДогГ, 
УоІкзНеДег аиз Дег Вгеіадпе, ст. 86—88, ч. 19. — В. Милорадович, 
Казки і оповідана, ст. 25. — Б. Гринченко, Зтпогр. матеріали, І, ч. 210. 
— А. Аеанасьевь, Народ, рус. сказки, II, ч. 205. 

Ч. 235. Мерлець і відважна дівчина. Ч. 236. Мерлець 
без шапки. — В. Милорадович, Казки і оповідана, ст. 21—22. — 
II. Чубинскій, Труди, II, ч. 125. — А. Аеанасьевь, Народ, рус. сказки, 

МАТЕРІЯЛП ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐІЇ. Т. II. 17 



258 

т. II, ч. 205. — А. Малинка, Сборникі матеріалові, ст. 275—276, 
ч. 14. — Б. Гринчепко, Изі усті народа, ст. 134—135, ч. 171. — 
М. Драгоманові, Малор. нар. преданія, ст. 62—63, ч. 2. 

Ч. 237. Мерледь забирає коїанку. — В. Милорадович, 
Казки і оповіданя, ст. 18-19 (два вар.). — Р. ЗеЬіІІоі, Сопіез Яез 
ргоу. сіє Ггапсе, ч. 54. — А. Малинка, Сборникі матеріалові, ст. 276 — 
277, ч. 15. — Пор. балядп В. Жуковського: „Лепора", „Людмила", 
„Світляна". — В. Шухевич, Гуцульщина, V, ст. 210, ч. 12. 

Біблїоґрафія сеї теми пор. Етноґр. Збірник, т. XXIX, ст. 294—297, 
ч. 45. 

Ч. 282. Вовкулак. — О. Ко1Ьег£, Рокисіе, III, ст. 106 - 107, 
ч. 2. — В. Шухевич, Гуцульщина, V, ст 213, ч. 2. — А. Опищук, 
Матер. до гуцуль. демонольоґіі, ст. 131, ч. 4. 

Ч. 307. Як наймит викивав відьму. — О. КоІЬегг, Рокисіе, 
III, ст. 110 — 111, ч. 9. 

Ч. 315. Як зять доїхав кінця тещі-відьмі. — О. КоІЬегд, 
Рокисіе, III, ст. 111 — 112, ч. 12. — А. Онищук, Матер. до гуцуль. 
демонольоґіі, ст. 129 - 130, ч. 10. 

Том II. 

Ч. 89. Як чорт утопив слугу. — М. Драгоманові, Малор. 
народ, преданія п разсказн, ст. 54, ч. 22. 

Ч. 114. Музика грає чортам. — М. Драгоманові, Малор. 
парод. преданія и разсказн, ст. 52-54, ч. 19—20. — М. Рудченко, 
Народ, южнор. сказки, І, ст. 74. — II. Чубинскій, Труди, І, ст. 186. — 
Б. Грипченко, Зтногр. матеріали, II, ст. 58 - 59, ч. 61. 

Ч. 120. Як чорт у богача сл ужив. — В. Милорадовпч, 
Казки і оповіданя, ст. 64—66. — Б. Гринченко, Зтногр. матеріали, II, 
ст. 66-71, ч. 68. 

Ч. 131. Як дїдько торгував з бабою. — Б. Грипченко, 
Зтногр. матеріали, II, ст. 85 —87, ч. 73. — И. Рудченко, Народ, сказкп, 
І, ч. 29. — Мозгупзка, Ва)кі, ч. 21. — і. Мозгупзка, Ваукі і гадасікі 
Іиіи икгаігїзкіедо, (2Ьібг туіасіот. Зо апіг. кг., т. IX, ст. 130, ч. 21). 

Ч. 140. Собака вір ній ша від жінки. — М. Драгоманові, 
Малор. нар. преданія, ст. 59-61, ч. 34. — Б. Гриаченко, Зтногр. ма. 
теріали, II, ст. 62—63, ч. 65. — И. Рудченко, Народ, сказки, І, ч. 40. 

Ч. 404. Аптипко зі зноска. — М. Драгоманові, Малор. нар. 
преданія и разсказн, ст. 57, ч. 28. 

Ч. 473. Недолітки. — П. Чубинскій, Труди, І, ст. 206—207, 
209, 211. — А. Хотсозіеібкі, Ьисі икгаіпзкі, II, ст. 51 — 56. 

Ч. 476. Дівчина заскоботана русалками. — Етноґр. 
Збірник, V, ст. 212. — Ріжні оповіданя про русалок пор. у Б. Грін- 
ченка, Изі усть народа, ст. 114—118. — Романові, Білор. Сборникі, 
IV, ст. 139—140 і ст. 216, ч. 61. — О. Ко1Ьег§-, Рокисіе, III, ст. 96— 
101; Кгакотсзкіе, III, ст. 45—49. — ГеЯоптзкі, Ьисі Ьіаіогизкі, І, 
ст. 75 — 76. — А. №>\уозіе1зкі, Ьисі икгаіпзкі, II, ст. 16. 

Ч. 486. Морські панни. — Зоря, 1883, ст. 233. — М. Дра¬ 
гоманові, Малорус. пар. преданія, ст. 96, ч. 8. — II. Чубинскій, Труди, 
І, ст. 211. — Еесіогохузкі, Ьисі Ьіаіогизкі, І, ст. 108 — 109. 
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Ч. 489. Підміна. — Ястребовь, Матеріали, ст. 79 — 80. 
Ч. 492. Як дитина зиму з їла. — Б. Гринченко, Изь усть 

иарода, ст. 7—8, ч. 12. — Жите і Слово, 1895, І, ст. 186, ч. 21. 

Ч. 494. Потерчата по сімох роках. — Жите і Слово, 1894, 
кн. 6, ст. 355; 1895, кп. 6, ст. 361. — Зоря, 1882, ст. 78—79 і 370. 
— О. КоІЬег», Рокисіе, III, ст. 102. 

Ч. 547. Дві пропасниці. — І. Мозяупзка, Ва]кі і яа&аЗкі 
ІиЗи икгаіпзкіе&о (2Ьіог тсіаЗот. сіо апігор. кг., т. IX, Ш, ст. 132 — 
133, ч. 23). 

Ч. 748. Опир і ніяк. — Б. Гринченко, Зтногр. Матеріали, І, 
ст. 52—56, ч. 86; II, ст. 97—99, ч. 81—82. — II. Чубинскій, Труди, 
II, ст. 417—420, ч. 123. — Харьков. Сборпикь, IX, ст. 248. ч. 21. — 
Сборнпкь Харьк. ист. ф. Об-а, ІІГ, ст. 222 — 224 і 226 - 228. — Етноґр. 
Збірник, І, ст. 5 — 8, ч. 2. 

Ч. 751. Піп — опир. — А. РоЗЬегезкі, Маїег. Зо Зепюпо1о£Іі 
ІиЗи икгаіпзкіе§о, ст. 31—33, ч. 2. 

Ч. 765. Звідки беруть ся вовкулаки. — П. Иваповь, Нар. 
равсказн о відьмахь и упнряхь, ст. 206 - 207. 

Ч. 772. Як пізнати відьму. — II. Ивановь, Народ, разскази 
о відьмахь и упнряхь, ст. 165. 

Ч. 798. Як відкопували відьми. — В. Шухевич, Гуцуль- 
щина, V, ст. 205, ч. 4. 

Ч. 799. Як дитина бігала по шнурі. — В. Шухевич, Гу- 
цульщина, V, ст. 206, ч. 7. 

Ч. 827. Смерть відьми. — В. Милорадовпч, Казки і оповідана, 
ст. 2. — Той сам, Укр. відьма (відб. з Кіев. Стар., 1901), ст. 16. 

Ч. 844. Чарівниця колесом. — А. Малинка, Сборникь мате- 
ріаловь, ст. 271 -272, ч. 8. 

Ч. 872. Ніж у терлици. — В. Шухевич, Гуцульщина, V, 
ст. 205, ч. 5. 

Ч. 896. Як син убив матір відьму. — Б. Гринченко, Зтногр. 
Матеріали, II, ст. 108, ч. 86. 

Ч. 902. Жовнір і відьма. — Б. Гринченко, Зтногр. Матеріали, 
І, ст. 60—61, ч. 89. — И. Манжура, Скаякп, ст. 138. — II. Чубинскій, 
Труди, І, ст. 196. — А. РоЗЬегезкі, Маїег. Зо Зетопоі. ІиЗи икга- 
іпзкіедо, ст. 40—43, ч. 8. 

Ч. 906. Як парубок потяв відьми. — М. Драгомановь, 
Малор. нар. предаиія и разскази, ст. 70, ч. П. — О. Ко1Ьег£, Рокисіе, 
III, ст. 111, ч. 10. — II. Чубнпскій, Труди, І, ст. 197 -198. 

Ч. 908. Як вояк підкував відьму. — В. Шухевич, Гуцуль- 
щипа, У, ст. 207— 208, ч. 9. 

Ч. 910. Відьма з Космача. — В. Шухевич, Гуцульщина, V, 
ст. 208 -209, ч. 10. — П. Ивановь, Народ, разскази о відьмахь п у- 
пирахь, ст. 169. 

Ч. 911. Відьма над відьмами. — В. Шухевич, Гуцульщина, 
У, ст. 206 — 207, ч. 8. 

Ч. 919. Салдат і відьма. — М. Драгомановь, Малор. нар. 
предаиія и разскази, ст. 71—73, ч. 14. — П. Чубинскій, Труди, І, 
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ст. 200—203, II, ст. 27—28. — И. Рудченко, Народ, южнор. сказкй, 
II, ст. 27. — Б. Гринченко, Втногр. матеріали, І, ст. 66 — 71, ч. 92— 
93; ст. 284 — 287, ч. 209; II, ст. 110 — 115, ч. 88: — И. Манджура, 
Малор. сказки, ст. 166 169. В. Ястребові, Матеріали, ст. 64—66. — 
Кіев. Старина, 1894, Ш, ст. 551—552. — II. Йванові, Нар. разскази 
о відьмахі н упнряхі, ст. 201—205. 

Ч. 920. Відьми — дякові коханки. — В. Милорадович, Казки 
і оповідана, ст. 30—31. — А. РосІЬегезкі, Маїег. бо Вегаопо1о»іі Ішіи 
икгаійзкіедо, ст. 33—34, ч, 3. 

Ч. 921. Лиха година. — П. Чубиискій, Трульї, І, ст. 207. 
Ч. 923. Чіпки. — В. Шухевич, Гуцульщина, V, ст. 211, ч. 1. — 

А. Опвщук, Матер. до гуцуль. демопольоґії, ст. 110 — 111, ч. 14. 

Ч. 1027. Гуцул кидає з землі кілок у дірку в ба н п. — 
А. Онищук, Матер. до гуц. демонольоґії, ст. 112 — 113, ч. 2. 

Ч. 1036. Чарівник і гончар. — II. Йванові, Нар. разскази 
о відьмахі и увиряхі, ст. 198. 

Ч. 1047. Зачарована горівка. — А. Онищук, Матер. до 
гуцуль. демонольоґії, ст. 108, ч. 9. 

Ч. 1050. Гуцул добуває молока ножиком. — А. Онищук, 
Матер. до гуцуль. демопольоґії, ст. 108, ч. 10. 

Ч. 1071і. Хмарник у Семаківцях. — А. Онищук, Матер. до 
гуц. демонольоґії, ст. 123, ч, 3. 



Бібліографі^- 

і. 

V. В и £ і е 1, А и з сієш гиіЬепізсЬеп УоІкз^ІаиЬеп (2еіІ- 
зсЬгій Ніг озіегг. Уоікзкипсіе, 1395) — віруваия про сиерть, мерців, 
опорів, чортів, відьм і он. 

М. Васильєві, Антропоморфическія представлепія вх вірова- 
ніяхх укравнскаго парода (Зтногр. Обозрініе, 1890, кн. IV, ст. 87; 
1892 кя. XV, ст. 157). 

A. Дмптрюковх, Очеркх девонологіп малороссіянх. Маякх, 
1844, т. XII, кн. 25, ст. 55—58. Також: Москвитянинх, 1865. 

II. Йванові, Очеркх воззріній крестьянскаго населенія кунян- 
скаго уізда на душу о на загробную жизяь (Відбитка зі „Сборника Харьк. 
Истор. фил. Общества“, т. ХУДІ). Харьковх, 1909. 

Вяч. Каминскій, Кх народной деионологіи (Кіев. Старина, 1906, 
5-6, 9-12). 

Н. Костомарові, Славянская миеологія. Кіевх, 1847. Извле- 
ченіе изх лекцій чвтаннихх вх университеті св. Владиміра во второй 
половині 1846 г. 

Д. Кравченко, О новооткритомх славянскомх богі Рак (Кіев. 
Старина, 1886, кн. IX, ст. 162). 

Ьє&ег Ь, Еіийез сіє шуіЬоІо^іе зіауе. Рагіз, 1895. 
B. Замітки о малорусской девонольогіи (Кіев. Старина, 1899, кн. 

VIII, ст. 196; кн. IX, ст. 379). 
В. Мплорадовичх, Укранпскія тайния знанія и чари (Сборникх 

харьк. Истор. филол. Общества, т. ХУШ, ст. 232—243). 
Наука, 1874: О знахарахх и знахоркахх, о планетншкахх, вовко- 

лакахх, чаривннкахх п чаривнмцяхх, о улирахх и упьірнцяхх и о тнхх 
грошахх що вх земля горятх, які ихх чортх пересушує. 

А. Николаевх. Очеркп демонологія Малороссіянх Суджанскаго 
уізда. (Курскія Губер. Відомосгй, 1853, ч. 14). 

Антін Онищук, Матеріяли до гуцульської демонольоґії. Ст. 1 — 
139 (Матеріяли до укр. етнольоґії, т. XI, 1909). 

Очеркх демонологія Малороссіянх. Москвитянинх, 1842, XII. 



Л. Розенбергь, ІІовірія п предразсудки (Кубаискія Област. Ві- 
домости, 1900, ч. 207, — про відьми, знахарів, иерцїв і пн.). 

9. Рнльскій, Кь пзученію украивскаго вародваго міровозрінія 
(Кіев. Старина, 1890, ки. IX, ст. 341 ; кн. X, ст. 1; кн. XI, ст. 195). 

Н. Сумцовь, Культурния пережпвапія. Кіевь, 1890. 
Н. Сумцовь, Колдуви, відьми и у вири (відбитка зі Сборп. 

Харьк. Истор. фил. Общества, т. III). Біблїоґрафія. 
Ю. Яворекій, Кь исторіи карпато-русскаго фолькльора XVIII 

віка (Сборнпкь Харьк. Истор. фпл. Общества, т. XVIII, ст. 272—278). 
В. Ястребовь, Изь вародпихь устг (Отногр. Обозрівіе, 1895, 

кн. XXV) — про холеру, блуд, злих духів і ип.; 1890, кв. XXXI — 
про змія, закопапі скарби, чоловіка, що завмирав і ип. 

2. 
І. Чорти. 

Б. Гринченко, Втногр. матеріали, І, ст. 38—44, ч. 73 — 79; 
II, ст. 55 - 87, ч. 58-73. 

Б. Гриичеико, Изь усть нарада, ст. 90 — 108, ч. 113 — 134. 
М. Драгомановь, Малор. народ, предааія и разекази, ст. 

42-61, ч. 1-34 і ст. 390-391. 
А. 0. Кистя ко в с кі Й, Кь псторіи вірованія о продажі души 

черту (Кіев. Старина, 1882, VII, ст. 130 — 186). 
Кіевлянипь, 1865. Статя: И. Трусівичь, ІІреданія... жптелей 

Полісья: Черти. 
О. КоІЬегд, Рокисіе, III, ст. 81 — 91, ч. 1—4. 
Д. Лепкий, Чорть (Зоря, 1887, ч. 3). 
A. Малинка, Сборникь матеріаловь по малор. фольклору, ст. 

262- 268, ч. 1—3. 
B. Мил о радо ви ч, Казки і оповідання записані в Лубешцпні. 

Ст. 56-72 (збірка ще не скінчена). 
А. Ом—скій, Изь народнихь повірій о черті (Кіев. Старина, 

1883, кн. XI, ст. 514). 
А. Онищук, Матеріали до гудуль. демоиольоґії, ст. 64—92, 4, 

ч. 1-62. 
ІІрибильскій, Черти вь продажі (Кіев. Старина, 1885, кн. VI, 

ст. 350), 
II. Чубинскій, Труди, ст. 183 - 192: Черти. 

II. Страхи. 
А. Малинка, Сборникь матеріаловь, ст. 274, ч. 11. 
А. Онищук, Матер. до гудуль. демоиольоґії, ст. 92 — 96, 5, ч. 

1-16. 
А. РоЯЬегезкі, Маїсг. сіо с!етопо1о°;іі Іисіи икгаііізкіе^о (ХЬіог 

хуіасіот., т. IV), ст. 46—48, ч. 1—3; ст. 54-60, ч. 7—9. 

III Хованці. 
Б. Гринченко, Изь усть народа, ст. 109—113, ч. 137—144. 
Дуже богату збірку оповідань про домовика зібрав II. Иваповь, 

Народние разекази о домовихь, лішихь, водяннхь н русалкахь. (Ма- 
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теріали для характеристики міросозерцанія крестьянскаго населепія Ку- 
ияискаго уЬзда). Харьковь, 1893. Ст. 2 — 31. 

Д. Лепкий, Ховапець або богь домовикь (Зоря, 1883, ч. 7). 
A. РоЗЬегезкі, Маїег. сіо Зетопоіодіі ІиЗи икгаііізкіедо (ХЬібг 

шасі., т. IV, 3), ст. 7, ч. 3. 
Чернпгов. Губ. Відостп. 1848. Статя: II. Л'Ьиевнчь, Згногр. 

св'Ьдіпія о Черниг. губ.: Домовьіе. 
II. Чубипскій, Труди, І, ст. 192: Домовой; ст. 208: Ви¬ 

хованці. 
B. Ястребовь, Матеріали по зтаографіи поворосс. края, ст. 

77—78. 

IV. Ріжні духи. 

Про болотяника пор. оповідана: В. Милорадовпч, Казкп і опо¬ 
відання записані в Лубеїпцині. Ст. 47—48. 

Б. Гринченко, Изь усть народа, ст. 108 — 109, ч. 135 — 130. 
РІЖНІ оповідапя про водяника пор. II. Ивановь, Народние раз- 

скази о домовихь, ліниихь, водянихь п русалкахь. Харьковь, 1893. 
Ст. 38—45. — В. Милорадовпч, Казки і оповідання записані в Лубеи- 
щипі. Ст. 41—47. 

Б. Гринченко, Зтпографическіе матеріали, І, ст. 44, ч. 80 
(лісовик). 

Б. Гринченко, Изь усть народа, ст. 10—14, ч. 15—18. 
Ріжні оповідана про лісовика пор. II. Ивановь, Народние раз- 

скази о домовихь, л'Ьшихь, водяпьіхь и русалкахь. Харьковь, 1893. 
Ст. 32—38. — В. Милорадовпч, Казки і оповідання записані в Лубен- 
щині. Ст. 48—51. 

А. Онищук, Матер. до гуцуль. демонольоґії, ст. 02-04, ч. З 
(лісовики). 

Чернигов. Губ. В Ь домости, 1801, ч. 4: II. Ефименко, НЬ- 
сколько словь о ІІолисуні. 

Бор. Гринченко, Изь усть народа, ст. 2 — 5, ч. 2-7 (опові¬ 
дана про змія). 

А. Малинка, Кь легендамь и пов'Ьрьямь о вм’Ьяхь (Зтногр. Обо- 
зріініе, 1897, кн. XXXV, ст. 125). 

Оповідапя про змі.я пор. В. Милорадовпч, Казкп і оповідання 
записані в Лубенщині. Ст. 51—50. 

О. КоІЬегд, Рокисіе, III, ст. 103, ч. З (Ьеіатуіса). 
Д. Лепкий, Зь внрованя нашого люду: ІІерелесникь, манія, мара 

(Зоря, 1884, ч. 5). 

A. РоЗЬегезкі, Маїег. Зо ЗетопоІодіі Іисіи икгаігізкіедо 
(2Ьібг хуіаЗот., т. IV, 3), ст. 9—13, ч. 1 (перелесник). 

B. Ястребовь, Матеріали по зтпографіи новоросс. края, ст. 78 
(перелесник). 

А. Онищук, Матеріали до гуцуль. демонольоґії, ст. 59—61, ч. 2 
(чугайстирь). 

Д. Лепкий, Народни повпрки про витерь (Зоря, 1882, ч. 21). 
А. Онищук, Матеріали до гуцульської демонольоґії, ст. 9—12, 

ч. 8: Вітер. 
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II. Чубапскій, Труди, І, сг. 192 — 193: Лісовой, перелестникь, 
лизуні, полевой, болотяпнкь, очеретяннкь, скарбннкь. 

II. Йванові, Народние разсказн о долі. (Відбитка зі „Сборнпка 
Харьк. Истор. фил. Общесгва, т. IV). Харьковь, 1892. 

Ю. Яворскій, Галпцко-русскія новірія о дикой бабі СІІетер- 
бургь, 1898. 

V. Богині й русалки. 

Б. Гринченко, Зтнографпческіе матеріали, І, ст. 45, ч. 81. 
Б. Гринченко, Изь усті народа, ст. 114-118, ч. 145 — 154 

(русалка). 

Ряд оповідань про русалок подає: II. Иваповь, Народнне 
разскази о домовихь, лішихь, водяннхь а русалкахь. Харьковь, 1893. 
От. 45-52. 

Кіевлянинь, 1865. Статя: И. Трусівпчь, Предапія... жителей 
Полісья: Русалки. 

О. КоІЬегд, Рокисіе, III, ст. 96—101, ч. 1. 
N. Ьо расіпзкі, Б\уа ройапіа икгаіпзкіе о зугепасії (ЛУізїа, 

1900, ст. 597, перекладено і надруковано в „ Кіев. Стариці", 1900, кн. 
XII, ст. 179). 

В. Малорадовпчь, Замітки о иалорус. демонологія. Русалка 
(Кіев. Старина, 1899, кн. VIII). — В. Милорадовпч, Казки і оповідапя, 
ст. 35-41. 

A. Онищук, Матеріали до гуцуль. демонольоґії, ст. 56 -59, ч. І 
(пяуки). 

B. Пассекь, Очерки Россіи. Петербурга, 1840. Кн. III, ст. 
185—196: Русалка. 

A. РосІЬегезкі, Маїег. Зо сіетопоіод'іі Іисіи икгаіпзкіе^о 
(2Ьіог \уіа<1., т. IV), ст. З 7, ч. 1—2. 

Чернигов. Губ. В і домости. 1848. Статя: II. Ліпевичь, 
Згногр. свідінія о Черниг. губ.: Русалки. 

II. Чубинскій, Труди, І, ст. 206 — 207: Мавки, русалки; ст. 
209: Мемозпни; ст. 211: Морська люди; ст. 211—212: Лісови люди. 

П. Шафарикь, О руса.ікахь. (Зоря Галицка, 1851, ч. 19—20). 
B. Шухевич, Гуцульщина, V, ст. 198—202, ч. 1—5. 

VI. Підміни й потерчата. 

O. Ко1Ьег£, Рокисіе, III, ст. 102, ч. 2 (Зігасісге). 
A. РойЬегезкі, Маїегуаіу сіо с!етопо1о°іі Іисіи икгаіпзкіедо 

(2Ьіог туіаЗ., т. IV, 3), ст. 8, ч. 4. 
II. Чубипскій, Труди, І, ст. 193 — 195: Одмінокь. 
B. Я.стребовь, Матеріали по зтпографіп новорос. края, ст. 

79—80. 

VII. Блуд. 

Д. Лепкнй, Зь вированя нашого люду: блудь або мань, обій- 
ннкь (Зоря, 1884, ч. 23). 

А. Онищук, Матер. до гуцуль. демонольоґії, ст. 96, 6. 
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A. РоїіЬегезкі, Маїегу;і!у сіо ііепюпоіо^іі Ішіи икгаіпзкіе^о 
(21л6г хуіасіот., т. IV, 3), ст. 48 — 64, ч. 4 —С. 

VIII. Смерть і хороби. 

B. Грииченко, Изь усть народа, 118—128, ч. 155-163. 
Г. Дапилевскій. Смерть. Украпнска сказка. — ІІодсніжннкь, 

ч. 9. 1859. (Казка віршами). 
О. КоІЬегд, Рокисіе, III, ст. 92—95, ч. 6. 
А. Малипка, Сборникь матеріаловь, ст. 287, ч. 19. 
A. РосіЬегезкі, Маїегуаіу сіо сіетопо1о°;іі Ішіи икгаігізкіедо 

(21)іог тсіаЗот., т. IV, 3) ст. 24 — 28, ч. 8-9 (чума, холера). 
II. Чубпнскій, Труди, ст. 217 — 219: Смерть; ст. 221 — 222: 

Болізпп: лпхорадка, холера, чума. 

IX. Мерцї. 

B. Грииченко, Зтиографическіе матеріали, І, ст. 48—52. ч. 
83 — 85; II, ст. 92 96, ч. 76-79. 

В. Грииченко, Иаь усть парода, ст. 130 —142, ч. 165—174 
і ст. 387-388, ч. 360. 

М. Драгонановь, Малор. народ, преданія и разсказн, ст. 62 — 
67, ч. 1—5 і ст. 391- 393. 

Д. Лепкнй, Про небпщнковь (Зоря, 1890, ч. 10-11 і тамже, 
1892, ч. 13). 

A. Малинка, Сборникь матеріаловь, ст. 274—277, ч. 12—15. 
Значна збірка оповідань про мерців надрукована у В. Милорадо- 

вича, Казки і оповідання, записані в Лубепщині (Труди полтав. учепой 
архпвной компссіи. Вин. VIII —IX). Ст. 1-35. 

B. Милорадовичь, Замітки о малорус. демонологіи. Мертвецн 
(Кіев. Старина, 1899, кя. VIII). 

М. Олельковичь, Аитппь М. Талиський (Основа, 1861, ки. 
'VIII, ст. 29-32). 

A. Онищук, Матеріали до гуцуль. демопольсґії, сг. 51—54, 
ч. 1 — 14. 

И. Совоновичь, Русскіе варіанти сказкн о жеиихі-мертвеці 
(Руе. Филологпч. Вістникь, 1890, ки. IV, ст. 332—334). 

Н. Сумцовь, Пісни п скажи о живомь мертвеці (Кіев. Ста¬ 
рина, 1894, ки. III, ст. 440). 

Н. Сумцовь, Мертвая рука (Кіев. Старина, 1891, ст. 482—483). 
B. Ястребоиь, Какь баба замирала (Кіев. Старина, 1894, ки. XII). 

X. Покутники. 

В. Милорадович, Казки і оповідана, ст. 13. 

XI. Топельники Й ВИСЇ/ІЬНИКИ. 

А. Онпщук, Матеріали до гуцуль. демонольоґії, сг. 55, ч. 3-4. 
Рг. КеЬог, Наїісзко-гизку іореіпук (Зуєі, XXXI, ст. 419 - 420). 
П. Чубпнскій, Труди, ст. 209: Вішалникь, утопленикки. 
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XII. Опирі. 

«І. V а її у 1 е V і с, О ир]гес1і а уісітасії. Сазоріз еезксію Мизсит. 
Прага, 18№. XIV, вип. III, сі. 232-261. 

II. Гриичеико, Згнографнческіе матеріали, І, сг. 52—56, ч. 86; 
II, ст. 96 — 105, ч. 80—85. 

II. Ефпмепко, Упнрп (Кіев. Старива, 1883, кн. VI, сг. 371). 
II. Иваповь, Народпие разсказн о в'Ьдьмах’ь и упнряхь (Сбор- 

ник'ь Харьков. Исгор. фил. Ооіцества, т. III, сг. 219 - 228). 
Кіевлянипь, 1865, ч. 87: Обь упнряхь. 
К. Кошовикь, Живой упирь вь борьбі С’ь умершими упирями 

(Кіев. Старина, 1884, кн. І, ст. 169). 
Мирові, Сожженіе упнрей вь с. Нагуевичахь вь 1831 г. (Кіев. 

Старина, 1890, кн. IV, ст. 101). 
А. Онищук, Матер. до гуцуль. демонольоґії, ст. 106 — 112, 1, 

ч. 1 — 16. 
A. РойЬегезкі, Маїегуаіу сіо бешопоіо^іі ІиЗи икгаіпзкіедо 

(ібЬюг луіасіот., т. IV, 3), сг. 13-24, ч. 2—7. 
Слово, 1880 (Львів): ІІов’Ьрья малороссійскія: Упирь (ч. 82—83). 
П. Чубинскій, Труди, І, ст. 205-206: Упирь. 
Я. ПІ. Убійство упиря вь Кіевщипі во время чуми 1770 г. (Кіев. 

Старина, 1890, кн. II, ст. 338). 
3. йахуогзкі, Зйсігиззізсіїе Уаіпруге. Вегііп, 1898. 
B. Ястребовь, Матеріали по зтнографіи новорос. края, ст. 

74-77. 

XIII. Вовкулаки. 

Ст. Алексапдровь, Вовкулака, украиньське повпрье, росказь 
вь стихахь. (Южний Руескій Зборпикь А. Метлинскаго. Харьковь, 1848). 

И. БЬнькоескій, Разсказь о вовкулакахь (Кіев. Старипа, 1894, 
кн. XII). 

Б. Грпнчепко, Зтнографическіе матеріали, І, ст. 45—47, ч. 82; 
II, ст. 126—128, ч. 93. 

Б. Гриичеико, Изь усть народа, сг. 175—176, ч. 205—206. 
II. И(вано)вь, Кое что о вовкулакахь н но поводу пхь (Кіев. 

Старина, 1886, кн. VI, ст. 356). 
II. Ивановь, Вовкулаки (ІОбилейпий сборпнкь вь честь В. 0. 

Мпллера, Москва, 1900, ст. 292). 
C. Исаевпчь, Еще разсказець о вовкулакахь п чаровнпкахь 

(Кіев. Старипа, 1883, кп. XII, ст. 700). 
О. КоІЬег^, Рокисіе, III, ст. 106 — 108, ч. 8. 
Д. Лєпкий, Дещо про вовкулакивь (Зоря, 1885, ч. 2). 
А. Онищук, Матер. до гуд. демонольоґії, ст. 130 131, ч. 1—9. 
А. РоДЬегезкі, Маіегуаіу Зо сіеіпопоіо^іі іийи икгаіпзкіе£о 

(2Ьіог тсіасіот., т. IV, 3), ст. 28—29, ч. 10. 
II. Ревякипь, Сближепія и слЬди. І. Вовкулаки. Невро-литвини 

^Основа, 1861, кн. XI -XII, ст. 129). 
А. Сахонова, Про вовкулакпвь (Кіев. Старина, 1894, VI, ст. 

543-545). 
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Слово, 1880 (Львів): Повїірья малороссійскіи: Волколакь (ч. 
82—83). 

10л. Целевичь, Вовкулаки (Дню, 1891). 
Чернигов. Губ. В і помости. 1848. Сгатя: II. Ліиевпчь, 

Огиогр. свідінія о Черниг. губ.: Вовкулака. 
II. Чуби не кін, Труди, І, сг. 206: Вовкулака. 
В. Шуіевич, Гуцульщина, V, ст. 212-213, ч. 12. 
В. Ястребовь, Матеріали по зтнографін поворос. края, ст. 

70-74. 

XIV. Відьми й чарівниці. 

Колдовство. Документи, процессн, пзслідованіе В. Б. А пто¬ 
пова ча. Петербурга, 1877. (Окрема відбитка з І т. „Трудовь® II. Ну¬ 
бійського. Сама студія, без документів, вийшла також в україн. пере¬ 
кладі': В. Антонович, Чари на Україні. Переклав В. Гпатюк, Львів, 19 '5). 

і. УаЬуіеуіб, О ир,)гес1і а \4<1тас1і. Сазоріз сезкеЬо Мизеига. 
Прага, 1840. XIV, пип. III, ст. 232—261. 

Г. М. Відьми (Неділя, 1875, ч. 46). 
Вол. Гпатюк, Купане и палеиє відьм у Галичині (Магер. до 

укр. етнольоґії, т. XV). 
В. Гринчепко, Зтнографическіе матеріали. І, 57 — 61, ч. 87—89; 

ст. 283-287, ч. 207-209; II, ст. 108-120, ч. 86—89. 
Б. Гринченко, Изь усть народа, ст. 144 — 162, ч. 175—194. 
М. Драгомановь, Малор. народ, преданія п разскази, ст. 68— 

77, ч. 1—21 і ст. 393 - 395. 
II. Ефнмепко, Судь падь відьмами (Кіев Старина, 1883, кп. 

XI, ст. 374; кн. XII, ст. 697). 
И(вановь) II. Пзь областп иародншь малор. легепдь (Зтногр. 

Обозріпіе, кч. XXI, ст. 88-91). 
II. Пвановь, Народние разскаш о відьмаїь и упнряхь (Сбор- 

никь Хмрьк. Истор. фил. Общества, т. III, ст. 156—219). 
Кіевлянинь, 1865. Статя: II. Трусівичь, Преданія... жителей 

Полісья: Відьми 
Кіевская Старина, 1886, кн. II, ст. 279; кп. IV, ст. 684; 

кн. V, ст. 79; кн VII, ст. 490; кн. VIII, сг. 693; кн. IX, ст. 81: 
Відьма, полісскій разсказь. 

Н. Кобринська, Відьма (Відбитка з „Народа®, 1894). 
О. Ко1Ьег£, Рокисіе, III, ст. 108 — 131, ч. 1 — 49. 
М. Н. Макаровь, Русскія преданія. Москва. 1838. Кн. 2, ст. 

103: Відьма. 
А. Малинка, Разскази о відьмахь (Кіев. Старина, 1894, ки. III, 

ст. 551). 

A. Малинка, Сборникь матеріалові ст. 268—274, ч. 4—10. 
И. Манджура, Сказки, послоьици і т. д., 1890, ст. 134—140. 
II. Мартиновичь, Украииьсььи Записи, ст. 205—209 і 313 — 314. 
B. Милорадови ч ь, Украпнская відьма (Кіев. Старина, 1901, 

II, сг. 217—233). 

Н. Оглоблинь, Сожжевіе відьми (Кіев. Старпва, 1887, ки. V, 
ст. 195). 
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А. Онищук, Матер. до гуц. демонольоґії, ст. 125 — 130, ч. 1 —11. 
A. РосІЬегезкі, Маїегуаіу йо іієшопоіо^іі іисіи икгаігізкіедо 

(2Ьіог хуіасіот , т. IV, 3), ст. 29 -46, ч. 1—9. 
Евг. Иітуховь, Серапіонь Владпмпрскій, р.ускііі проповідникь 

XIII віка. СПетербургь, 1888. 
Слово, 1880 (Львів): Повірья налороссііїск п: Відьма (ч. 82 — 83). 
Н. С у м ц о в ь, ІІараллели кь повісти Гоголя „Вій“ (Кіев. Ста¬ 

рина, 1892, III). 
К. Цибульскій, Всеиародпое куиаиье відьмь вь озері и су- 

дебная отг того волокпта (Кіев. Старппа, 1885, кн. XI, ст. 566). 
Чернигов. Губ. В і домости, 1848. Статя: 11. Ліневичь, 

Згноір. свідіиія о Черпвг. губ.: Відьми. 
II. Чубинскій, Труди, І, ст. 196—205: Відти, відьмакь. 
B. Шухевич, Гуцульщина, V, ст. 203—210, ч. 7. 
В. Ястребовь, Матеріали по зтаографіи поворосс. края, ст. 

64-70. 

XV. Знахарі й чарівники. 

О. Авднковскій, Ворожбити п зпахорн (Мирт., 1887, ч. 43). 
Ив. Бороздва, Позтическіе очеркп Украпни, Одесси и Крима. 

Москва, 1837. Ст. 35—46. 
Білокурий. Знахаря и баби (Одесскій Вістнпкь, 1865, ч. 

107-109). 
Волинь, 1890, ч. 64: 0 відунахь. 
Б. Гринченко, Згиографическіе матеріали, II, ст. 121 —126, ч. 

90—92. 
Б. Гринченко, Изь усть народа, ст. 163 174, ч. 195—204. 
День, 1892, ч. 1396: Знахарка Мелитонольскаго уізда Таври- 

ческой губ. 
М. Довнарь-Запольскій, Современное діло о знахарстві 

(Кіев. Старина, 1892, ки. III, ст. 498). 
II. Еф(именко), Попигка околдовать волостной судь (Кіев. Ста¬ 

рина, 1884, кн. III, ст. 508). — Околдованіе начальства (тамже, 1886, 
кн. У, ст. 175). 

Н. Зарудний, Саиваніе змій знахарями (Харьковскій Сборннкь, 
1887, ст. 261). 

II. Ивановь, Знахарство, шептанье и заговори (Кіев. Старипа, 
1885, кн. XII, ст. 730). 

К. Е. Каіпсії, УіеЬхасЬІ ипсі УіеЬгаиЬег іп сіеп Озікаграіеп 
(ОІоЬиз, 1896, ч. 24). 

К. Е. Каіпсії, Біе УіеІігисЬІ ипсі сіег Уіе1іаЬег§1аиЬеп Ьеі сіеп 
Нигиіеп, 1896. — Ся статя друкована також но польська в журналі 
„Ідкі“ (1896) п. н. „Разіегзісуо і хуіеггепіе разіегзкіе и Нисиїосу. 

К. Е. Каіпсії, 2аиЬегд1аиЬе Ьеі сіеп КиІЬепеп іп бег Вико 
\уіпа ипсі баїігіеп іКІеіпе Зіибіеп, ст. 31—40). 

Кіевляннвь, 1865. Статя: И. Трусівичь, Предапія... жителей 
Полісья: Знахарн. — 1876, ч. 94: О знахаряхь п знахаркахь ьь Зве- 
ппгород. уізді. — 1877, ч. 80: Зпахари и суевірія вь Сосвиц. у.; 
ч. 183: О знахарі. 
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Н. Кондратковскій, Малорусскіе зпахарп п знахарки п ихг 
сиособн ліченій (Врачг, 1892, ч. 10 і окремо). 

В. Марковичь, Знахарки новаго типа (Кіев. Старина, 1891, кн. 
XII, ст. 413). 

A. Мердерг, Колдовсгво вг 1863 г. (Кіев. Старіша, 1900, І, 
ст. 1—2). 

B. Мякотинг, Діло о волшебстві (Кіев. Старина, 1890, кн. XII, 
ст. 515). 

А. О нищу к, Матер. до гуцуль. демопольоґії, ст. 112 — 121, 2, 
ч. 1—22. 

А. РобЬегезкі Маїегуаіу бо бешопоіо»» Іиби икгаііізкіе&о 
(2Ьібг хуіабот., т. IV, 3), ст. 60 68. 

A. Селецкіи, Колдовство вг юго-западной Гуси вг XVIII ст. 
(Кіев. Старина, 1886, ки. VI, ст. 193). 

Харьковскія Губ. В і домости, 1888, ч. 190 і 20?: Замітка 
о сзнвапіи змій. 

II. Чубинскій, Трудн, І, ст. 207 — 208: Чаровнпкг, ворожбнтг; 
ст. 209: Характерний; ст. 209—210: Знахарь. 

B. Шухевпч, Гуцульщина, V, ст. 211-212, ч. 9—10; ст. 214— 
221, ч. 14-19. 

Южини Край, 1890, ч. 3172: О деревеискпхг знахаряхг и ихг 
заговорахг. 

XVI. Хмарники. 

Г. К. Каіпсії, Віє \УеиеггаиЬегеі Ьеі сіеп Ршіепеп ипб Ни- 
гиіеп (МіШіеіІии£еп бет к. к. ^еодг. безеІІзсЬаЙ іп \Уіеп, 1894, ч. 10). 

А. Мердерг, Средство кг отклопепію тучг (Кіев. Старина, 1900. 
кн. VII-VIII, ст. 18). 

A. Онищу к, Матер. до гуцуль. демонольоґії, ст. 121 —125, 3-4. 
B. Шухевич, Гуцульщина, V, ст. 221 — 225, ч. 1—9. 

XVII. Інклюзники. 

М. Драгомановг, Малор. народ, преданія и разскази, ст. 
35, ч. 41. 

II. Ивановг, Народиие разскази о домовшхг, лішпхг, еодя- 
нихг и русалкахг. Харьковг, 1893. Ст. 19-21. 

В. Шухевпч, Гуцульщина, V, ст. 213—214, ч. 13. 
V. Йсигаі, ХаиЬегдеІб (Аш ІТічціеІ, 1893). Ся сама сгатя поя- 

вила ся в перекладі в „Ділі*, 1893, ч. 53, 57—57, н. н. Зачаровапи 
гроши. 

XVIII. Закопані скарби. 

В. Гнатюк, Народиї оповідана про опришків. XII. Опришківські 
комори, ст. 295-305, ч. 245 — 258. 

Б. Гринченко, Зтнографическіе матеріали, 1, ст. 61, ч. 90; II, 
ст. 141—144, ч. 94 — 97. 

Б. Гринченко, Изг устг парода, ст. 178 — 188, ч. 207—214. 
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М. Драгоманов’ь, Малор. нар. преданія п разскази, ст. 78—88, 
ч. 1 — 14 і сг. 395—399. 

II Щвановг), Народіте разскази о кладахг (Харьковскій Сбор- 
ипкь, 1890). 

К—н О. Р. Изх народних!. разсказовь о кладі (Кіев. Старина, 
1884, XI, ст. 545-550). 

Кіевлянпп'ь, 1865. Сгатя: И. Трусівичт., Преданія... жителей 
ГІол’Ьсья: Клади и могили. 

Кіевская Старила, 1883, кн. VI, ст. 387; кп. VII, ст.. 592; 
кн. VIII, ст. 770: Клади вь Кіеві и его окрестностяхь; 1884, ки. XI: 
Изг народних!» разсказові. о кладі, сг. 545. 

О. Л. Кь исторін народнаго поварня о ,скарбах!“ (Кіев.^Старина, 
1903, кн. V, ст. 90—92) 

О. Л-ье. Заклятп грошп (Кіев. Старина, 1897, кн. VII—VIII, 

ст. 16). 
A. Опищук, Матер. до гудуль. демонольоґії, ст. 96 -103, 7, 

ч. 1-18. 
Харьковскія Губ. В і домости, 1889, ч. 137 і 149: О вла¬ 

дах! п кладонскательстві. 
II. Чубинскій. Труди, І, ст. 96—99: Кладг. 
B. Шухевич, ГуЦульщина, V, ст. 195 — 197, ч. 1—5. 
В. Ястребовь, Матеріали по зтиографіи малорос, края, ст. 138 — 

142, ч. 12. 

Друкарська похибка. 

Через недогляд у друкарни перемінено два титули, які мають 
звучати: 

Ч. 1055. Знахар посилає миши. 
Ч. 1058 Міипськпй камінь сунеть ся за дідом. 
У тексті надруковано хибно навпаки. 



ЗМІСТ. 

Переднє слово. ПІ—IV 

Останки передхристіянського релїґійного світогляду 
наших предків, II. . .V- -XXVI 

«тор. отор. 
IX. Мерці. 575. Небіщпк у жінки . . . . 8 

558. Де живуть душі мерців . . 1 576. Дитина від мерця . . . . ' 9 
559. Чому ие можна чесати ся в 577. Як мельник ходив по смертп 9 

неділю. 1 578. Сердитий мерлець .... 9—10 
5С0. Як баба умирала . 1—2 579. Подушка на мерця . . . 10 
561. Небіжка поучує діти . . . 2 580. Небіжка мама лягає на 
562. Небіжка приходить плекати доньку . 10-11 

дитину . 2 581. Небіжка капітанка .... 11 
563. Мати вставляєть ся по смертп 582. Дівка в биндах. 11 

за дитиною . 2 583. Небіжка в білім одязі . . 11 
564. Мати відвідує по смертп дїтп 2-3 584. Баба в рантусї. 11 
565. Небіжка у дїтий. 3—4 585. Небіжка стає в вікні . . 12 
566. Двічі похована. 4- 5 586. ІІомерша рушає клямкою . 12 
567. Небіжка приходить до чо- 587. Хлоп бє небіжку на цвин- 

ловіка. 5 тари. 12 
568. Як дівчина ожила по смерти 5 588. Як жінка приходила за 
569. Вмерла дитина покатуєте ся свічкою. 12-13 

мамі. 6 589. Собака гребе яму .... 13-14 
570. Мама видить свою вмерлу 590. Як довго ходить мерлець . 14 

доньку . 6 591. Чому не можна плакати за 
571. Як небіжка донька ходила до небіщиком. 14 

мами. 6 7 592. Не вільно плакати за мер- 
572. Як умерлий чоловік ходив до цем . . . 14 

жінки . 7 593. Несповідании небіїцик зі 
573. Як жінка позбула ся а хати свічкою. 14 

небіщика. 7 594. Мерлець не здоровкаєть ся 14-15 
574. Як жінка відігнала вмерлого 595. Як дїдо снив ся ... . 15 

чоловіка . 7-8 596. Дядько не дає спокою . . 15 -16 
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стор. 

597. Мерлець під плотом . . . 16 
598. Мерлець розмовляє з сином 10 
599. Форналь ходить до коний 16—17 
600. Мерлець пуджає» копі на 

цвинтари . 17 
001. Мерлець іде дорогою і ми- 

нає . 17 
602. Мерлець іде навперед жи- 

вого. 17-18 
боз. Мерлець гримає у стіл і лізе 

на ліжко. 18 
604. Мерлець стріляє .... 18 
605. Мерлець біжить за паруб 

ком. 18 
600. Мерлець ловить чоловіка 18-19 
607. Як парубок умер через 

страха . 19 
008. Наймпт стереже вмерлого 

ґазду . 19 -20 
009. Дяк і мерлець . 20 
610. Мерлець перестрашив дяка 20 
611. Утеча перед мерцем . . . 20 
012. Як баба хотіла задушити 

дячка . 21 
613. Як дяк убив теля . . . 21—22 
614. Як піп налякав ся баби . 22 
615. Небіщик ломить ковбасу . 22 
610. Як мерлець уставав . . . 22 
017. Небіщик приходить пакрп- 

вати жінку . 22-23 
618. Мерлець ходить до своєї 

жінки . 23 
619. Пан у еадї. 23 
020. Мерлець показуєть ся су- 

сїдовп. 23 - 24 
621. Переміни мерця. 24—25 
622. Майстер мерлець . . . . 25 
023. Кушнір і мерлець . . . . 25 
024. Тісні черевики. 25 
025. Пригода з мерцем . . . . 25-26 
026. Небіщик Капустїнний . . 20 
027. Мерлець при патролї . . 26 
628. Жид на окопі. 27 
029. Колядники і мертвпй Жид 27 
630. Подвійний погріб . . . . 27 
031. Кіл — пебощикам . . . . 27-28 
632. Мерці. 28 
033. Мерці' на прогульцї . . . 28 

С34. 

035. 
636. 

637. 

638. 
639. 

040. 
641. 

642. 
043. 
044. 

645. 
040. 

047. 
648. 
049. 
050. 

651. 
652. 

653. 
654. 
655. 
656. 

657. 
658. 
059. 

000. 
661. 
062. 
603. 
604. 
665. 

600. 

Небіщпки приходять заку¬ 
рити . 
Мерці ходять иа пуіценє 
ІЦо дають мерцям па пу¬ 
щене . 
Мерці співають на цвпн 
тари. 
Як річи пересували ся 
Мерлець упомпнає ся за 
довг. 
Мертвий довжиик . . . 
Як віїдапиця викрутила сі 
від мерця. 
Вмерлий коханок . . . 
Мерлець хапає коханку 
Мерлець забирає жінку па 
своє ґаздівство .... 
Земля викидає мерця . 
Як дівка зняла шапку 
мерця . 
Дївка іа опир .... 
Іііп ховає мерцеву шапку 
Мерлець хапає дівчину 
Страх перед замерзлим чо 
ловіком. 
Жовнір ночує коло мерця 
Як бідак прийшов до ма 
єтку. 
Бебіщик гостить брата . 
Танець у небіщика . . 
Мерлець па весїлю . . 
Кавалер перебираєть ся з 
мерця і жадає гроший 
Душа йде слідом за тілом 
Зарізана дівчина . . , 
Мерлець наниваєть ся 
шинку . 

X. Покутники. 

Покутниця в Колінках . 
Мама ходить до дитипп 
Несповідапий небіщик . 
Ску«ар покутує по смерти 
Газда покутує по смерти 
Чоловік домагаєть ся по 
минок . 
Покутник на фіґурі і в ко 
стелі . 

стор. 

28 
28- 29 

29 

29 
29- 30 

30 
30- 31 

31 
31- 32 

32 

32- 33 
33- 34 

34 
34- 35 

35 
ЗО - 37 

37 
37- 38 

38- 39 
39- 40 

40 
40 - 41 

41 
42 

42-43 

43 — 44 

45 
45 
40 
46 

46- 47 

47 

47- 48 



стор. стор. 

С67. Родичі, що загоріли, при- 699. Буря через повісельника . 61 
ходять до сина . 48-49 700. Як ґазда папудив ся пові- 

6С8. Мажир і покутник . . . . 49 шеного наймита . . . . 61 
669. Як тато гримав по хаті . 49-50 701. Чоловік ударив собою до 
670. Піп являеть ся по смертн 50-51 повісильницї. 61 
671. ІІіп не дає спокою . . . 51 702. ІІовіспльниця в лісі в Іса- 
672. Як піп поділив по смертп кові. 61 

гроші . 51 703. Як жердка йшла .... 62 
673. Як піп ходив по смерти . 51—52 704. Страх у виді внсїльника 
674. Мертвий піп відправляє в і лісничого. 62 

церкві. 52 705. Висїльник на вербі . . . 62 
706. Індик із небіщика . . . 63 

XI. Потопельники й висїльнини. 707. Висїльник — хортом . . 63 
708. Рада, щоби повпсїльник не 

675. Потопленник . 53 ходив . 63 
676. Як відратовапо потопель- 

ничку . 53-54 XII. Опирі. 
677. Потопельник купаєть ся . 54 709. Коли можна бачити опира 64 
678. Потопельник йде по воді. 54 710. Опирі .. 64 
679. Потопельник бе по воді . 54 711. Як виглядають опирі . . 64-65 
680. Гуцул плине сидячи . . . 54 — 55 712. Опир має дві душі . . . 65 
681. Потопельник привязує ху- 713. Хто є опир . 65 

добу. 55 714. Опир ходить по смерти . 65 
682. Про потопельників у Дні 715. Як пізнати опира .... 65 

стрі. 55 716. По чім пізнати опира . . 65 
683. Топельники у Дністрі в 717. Оппра пізнаєть ся при 

Далешеві. 56 смерти . 65—66 
684. Потопельник на Дністрі у 718. Хлопчик — опир .... 66 

Вівці. 56 719. Хлопчик-опир збирає росу 
685. Потопельник і донька му- по поли . 66 

ляра. 56 720. Опир вправляє відьми . . 66 
686. Потопельник лякає бабу . 56 721. Рада, аби опир не ходив 67 
687. Потопельник на поли . . 57 722. Як позбути ся опира . . 67 
688. Потопельник мучить жінку 57 723. Підкова в дїйницп проти 
689. Потопельник не дає ловити опирів. 67 

рибу. 57-58 724. Діло — опир . 67 
690. Жменя потопельникової бо- 725. Опирі у виді білих псів . 67 

роди. 58 726. Опирі-хлопчпкп в білих 
691. Хлопчина у сїти . . . . 58 -59 шапках . 67-68 
692. Крокодиль у ріці . . . . 59 727. Гульки опирів. 68 
693. Панич топить людий . . . 59 728. Як опирі булькотіли . . . 68 
694. Чому утоплених ховають 729. Як опирі грали. 68 

окремо . 60 730. Як поховати опира, щоби 
695. Два топельники викрадені не ходив . 68-69 

з гробів. 60 731. Як відкопувано опира . . 69 
696. Вода не приймає чоловіка 60 732. Оппр курить у домовині 
697. Кандидат на повісельника 60 люльку . 69—70 
698. Повішений пастушок . . 60-61 733. Чим опир розгонить хмари 70 

НЛТЕРІЯЛП ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОНОЛЬОҐЇЇ. Т. II. 18 
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сюр. 

734. Чому Кулачківцї підупали 70 
735. Опир па копи. 70 
730. Опир па стежці .... 70—71 
737. Опир у стайнп. 71 
738. Як опир воював .... 71—72 
739. Вояк і опир.72—73 
740. Як опирі убили дівчину . 73 
741. Парубок-опнр потипає лю¬ 

днії .73 — 74 
742. Як злодій уратував ґазді 

житє. 74 
743. Як чорт потпнав чоловіка . 74—75 
744. Опир та злодій.75—76 
745. Опир воскрешує товариша 76 
746. Опар у Серафпнцях . . . 76—77 
747. Як опир виссав кров із 

молодої. 77 
748. Опир і піяк ...... 77 — 78 
749. Мерцеві перстенї .... 78 
750. Дівка втинає опиреви пальці 78 -79 
751. Піп — опир. 79 
752. Опир питає Бога за урожай 80—81 
753. Вино з кровп.81—82 
754. Як опир ходив па вечернпцї 82—84 

XIII. Вовкулаки. 

755. Вовкулак обростає волосєм 85 
756. Кого їсть вовкун .... 85 
757. Вовкун потипає вівці' . . 85 
758. Завзятість вовкунів . . .85 — 86 
759. Вовкун кусає псів .... 86 
760. Бовкуни їдять місяць . . 86 
761. Вовкун з'їв чоловіка ... 86 
762. Вовкулаки жруть ся . . . 87 
763. Як батько підстеріг сина 

вовкуна. 87 
764. Сорок вовкунів.87-88 
765. Звідки беруть ся вовкулаки 88 
766. Як молодий став вовкула¬ 

ком .88-89 
767. Москаль привертає вовку¬ 

лака в чоловіка .... 90—91 
768. Знахар привертає вовкови 

давний вигляд.91—92 

XIV. Відьми й чарівниці. 

769. Ііо чім пізнати відьму . . 93 
770. Огнище па відьми ... 93 

• сТор. 

771. Липини не вільно палити 
у два боки. 93 

772. Як пізнати відьму ... 94 
773. Як пізнати оппра або 

відьму. 94 
774. Свячений сир. 94 
775. Як можна пізнати чарів¬ 

ницю .94—95 
776. Столець на відьми ... 95 
777. Як відьмп христосують ся 95 
778. Як дивити ся на відьму . 96 
779. Бойко показує відьми . . 96 
780. Відьма цілує у дзвіяппцї 

дашок . 96 
781. ІІяріг із чосником на 

відьму.96 — 97 
782. Дівчина бере свячений 

чосник під язик .... 97 
783. Чосник на відьмп .... 97 
784. Як прикликати відьму . . 97 
785. Відьма утікає. 97 
786. Відьма перелітає ріку . • 98 
787. Як призвати відьму ... 98 
788. Капля молока на сковороді 98 
789. Капля молока спроваджує 

відьму. 98 
790. Як спровадити відьму . . 98 
791. Як виглядає чарівниця . 98 
792. Хмари йдуть за відьмами . * 99 
793. Відьма родима — негрішна 99 
794. Відьми родимі і вчені . . 99 
795. Що треба робити, щоби 

стати відьмою. 99 
796. Хвіст у відьмп. 99 
797. Відірваний хвіст .... 100 
798. Як відкопували відьму . . 100 
799. Як дитииа бігала по шнурі 100—101 
800. На що хрести на дверех 

у стайни. 101 
801. Проти відьми — деготь . 101 
802. Чим ловити відьму . . . 101 
803. Як зловити відьму . . . 102 
804. Шнур на відьму .... 102 
805. Спосіб на відьму .... 102 
806. Рада на відьму. 102 
807. Хто зловить відьму . . . 102 
808- Як Жид злапав відьму . . 103 
809. Тітчин гречаник .... 103 
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стор. стор. 

810. Як відьма убирає ся до 844. Чарівниця колесом . . По 
корови . 103 845. Як відьма заблудила 115 

811. Як відьма відбирає мо- 846. Відьма жабою . . . . 115 
локо і яйці. 103—104 847. Відьма перекидаєть ся 

812. Топка соли у відьми . 104 в жабу. 115-116 
813. Як відьма відбирає мо- 848. Нїмка-відьма. 116 

локо. 104 849. Відьма кіткою . . . . 116 
814. Жаба післана відьмою . 104 850. Як відьма перекинула ся 
815. Де збирають ся відьми 104 в кота . 116—117 
816. Забави відьм. 104 851. Відьма у виді' пса . . . 117 
817. Як відьми танцювали 852. Зловлена відьма у виді 

голі. 105 пса. 117 
818. Сходини відьом та опи- 853. Відьма перекидаєть ся 

рів. 105 у свиню і пса . . . 117 
819. Як маляр хотів зробити 854. Відьма утікає собакою . 117—118 

женщину відьмою . . . 105-106 855. Собака на хрестинах 118 
820. Відьмині діти. 106 856. Чарівниця хортом . . . 118 
821. Чи крадуть відьми вір- 857. Відьма йде за возом . 118 

ниці. 106—107 858. Відьма з ведром . . . 118—119 
822. Відьмин снряток . . . 107 859. Стидлива відьма . . . 119 
823. Відьма не трафляє в тіло 107-108 860. Вітиха — відьма . . . 119 
824. Зловлена відьма в мі- 861. Відьма шкодить куром . 119 

шулику . 108 862. Відьма бере слід корови 119 
825. Відьма в мішулику . . 108-109 863. Відьма краде капустяні 
826. Яких цуцинят не любить висадки . 120 

відьма. 109-110 864. Відьма посилає жабу до 
827. Смерть відьми .... ПО попа. 120 
828. Відьма па катафальку . 110 865. Відьма посилає дві жаби 120 
829. Відьма і по смерти шко- 866. Опирі помагають відьмі 120 

дить. ПО 867. Як відьма сама прийшла 
830. Гадина і відьма . . . 111 до хати . 121 
831. Як заправляють корову 868. Відьма на броді . . . 121 

проти відьми. 111 869. Молоко з воловодів . . 121 
832. Як забезпечити корову 870. Молоко в уздечках . . 122 

перед відьмою .... 111 871. Молоко з обрутєнки . . 122 
833. Розпатлана відьма . . 111 872. Ніж у тер.іици .... 122-123 
834. Відьма Йваниха Квас- 873. Молоко 3 сохи .... 123 

нючка . 111-112 874. 3 кождої хижки по пів 
835. Відьми до бараболь . . 112 лижкп . 123 
836. Відьма від яєць -. . . 112 875. Відьма поперед кіньми . 123 
837. Відьма свічкою .... 112 876. Відьма водить чоловіка 123-124 
838. Відьма котить ся клубком 112 877. Як відьма щезла . . . 124 
839. Як відьма штовхала дівку 113 878. Відьма сопе . 124 
840. Відьма у мішку . . . 113 879. Як молодиця ходила 
841. Дівчина на клинку . . 113 відьмувати . 124—125 
842. Відьма у виді обичайки 880. Неп роздирають корову 

з решета. 113-114 відьми. 125 
843. Спіймане колесо . . . 114-115 881. Корова рикає по смерти 125 
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сгор. 

882. Відьма побита па смерть 125 
883. Як чоловік зловив відьму 126 
884. Як мужик ловив відьму 126—127 
885. Спи викуплює зловлену 

маму-відьму ..... 127 
886. Як наймит побив ґаздиню 127 
887. Чарівниця відбирає мо¬ 

локо . 127 
888. Ніж у серци відьми . . 127 
889. Відьма, пробита ґральми 128 
890. Як відьма випрошувала ся 128 
891. Як парубок папудив ся 

відьми. 128 
892. Сват бє сваху відьму . 128—129 
893. Кума відьма. 129 
894. Як ґазда побив відьму 

в мішку.129—130 
895. Як чоловік убив жінку- 

відьму.130—131 
896. Як син убив матір відьму 131—132 
897. Відьма в тяжи .... 132 
898. Стріча в комині .... 132 
899. Чоловік летить за відь¬ 

мою .132—133 
900. Відьмина масть з під 

порога. 133 
901. Три неділі в дорозі . . 133 
902. Жовнір і відьма . . . 133—134 
903. Піп із відьмою на балю 134—135 
904. Наймит назначує ґазди¬ 

ню відьму .. 135 
905. Як відьми побили Гуцула 135 
906. Як парубок потяв відьми 135 — 136 
907. Підкована відьма ... 136 
908. Як вояк підкував відьму 136- 137 
909. Відьма кобилою . . . 137—138 
910. Відьма з Космача . . . 138 
911. Відьма над відьмами . 138—139 
912. Жінка опириця .... 139 — 140 
913. Про ґаздиню чарівницю 

і слугу.140 — 142 
914. Відьма і Бог. 142 
915. Відьма скрпває Ісуса пе¬ 

ред Іродом. 142 
916. Що чекає відьму на тім 

світі.142—143 
917. Опир і відьма .... 143—144 
918. Кара божа.144—145 

стор. 

919. Салдат і відьма .... 145 — 149 
920. Відьми — дякові коханки 149—153 

XV. Знахарі і чарівники. 

921. Лиха година.154—155 
922. Котяча кістка .... 155 
923. Чіпки. 155 
924. Кілки.155 — 156 
925. Чоловік добрий на руку 156 
926. Гніздо птаха ремеза . . 156 
927. Закрутка. 156 
928. Закрутка стріляє в печи 156 
929. Отець Митрофан . . . 157 
930. Зїлє, що отвирає замки 157 
931. Зїлє до отвираня замків 157 
932. Скований жовнір зникає 

з вязницї. 157 
933. Свічка з людського товщу 157 
934. Свічка з панського трупа 158 
935. Що шкодить па молоко 158 
936. Молоко пече. 158 
937. Корова з першим телятем 158 
938. Чудо Козми і Дамяна . 158 
939. Смалець із гадиви . . 159 
940. Вуж до бжіл і до корови 159 
941. Як вуж хотів ссати ко¬ 

рову . 159 
942. Гадя в хаті. 159 
943. Юшка з вареної гадини 

уздоровляє сліпого . . 159—160 
944. Ліки на очи. 160 
945. Поміч на очи. 160 
946. Чоловік із поганими очима 160 
947. Не добрий на перехід . 161 
918. Гитмазіт. 161 
949. Вроки. 161 
950. Наврочений косар ... 161 
951. Лік на вроки. 161 
952. Знахар впратовує дівку 162 
953. Десять літ хора ... 162 
954. ІІомиї зі святого вечера 162 — 163 
955. Сорочка у баїльника . 163 
956. Горня на череві . . . 163 
957. Як лічити ячмінь ... 164 
958. Лік проти брапкп ... 164 
959. Лік на дане. 164 
960. Рада на любов , . . . 164 
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стор. 

901. Грабельки до жінок, ху¬ 
доби, новий.164—105 

902. Як розлучити молодят . 105 
903. Як попсувати житє мо¬ 

лодятам? . Ю5 
904. Вмовлена слабість . . 105— Ю6 
905. Коли хорий буде жити . 160 
966. Як попаді зуби виси¬ 

пали ся ....... . 100 
967. Три роки в постелі' . . 100—167 
968. Земля з гробів .... 167 
909. Віра уздоровлює . . .167—168 
970. Хлопці в склянці . . . 108-109 
971. Невгадлпва ворожка . . 169-170 
972. Як ворожбит уздоровив 

дівчину. 170 
973. Безрадні ліки .... 170 
974. Козак здержує дощ . . 170— 171 
975. Як радили давно па по¬ 

суху . 171 
976. Ворожка з Нідвербець . 171 
977. Рада ворожки, щоби 

ліпше поводило ся . . 171 
978. Ворожка радить перене 

стп стайню. 171 
979. Як ґазді не вела ся ху¬ 

доба . 172 
980. Нечистий у виді' пса . 172 
981. Ворожка вгадує смерть 

жінки.172 — 173 
982. Із пирогів град .... 173 
983. Злобна яритнпцч . . . 173 
984. Ворожба солею .... 173 174 
985. Сушена голова щура . 174 
986. Ворожка Дунїйка ... 174 
987. Ящірки в ковбасі' ... 174 
988. Мука з сушеної ящірки 174—175 
989. Сушені ящірячі яйця . 175 
990. Як парубок ригав ящір¬ 

ками . 175 
991. Нарубок ригає ящірками 175 
992. Порошок з яєць ящірки 176 
993. Ящірки в попаді ... 176 
994. Два цебрики ящірок . .170—177 
995. Жаба на сковороді . . 177 
996. Чари краканом .... 177 
997. Циганка ворожка . . . 177—178 
998. Як Циганка ворожила . 178 

стор. 

999. Не помогли штани . . 178 
1000. Як баба причарувала 

жениха. 178 
1001. Коханок літає у сні до 

коханки.178—179 
1002. Парубок під землею . 179 
1003. Як баба спровадила 

дівчину. 179 
1004. Змій у ворожки . . . 179 —180 
1005. Як жінка мала прийти 

до дїтий. 180 
1000. Ворожка Бекетчиха . . 180—182 
1007. Ворожка відгадує зло¬ 

дія з карт. 182 
1008. Злобна ворожка . . . 182 — 183 
1009. Корова гроші зїла . . 183 184 
1010. Ворожка черпає знане 

в чорта.184-185 
1011. Жінка підливає жінку . 185 
1012. Чим підливають . . . 185 
1013. Причина недуги . . . 185 
1014. Цвіт папороти . . . 180 
1015. Планетнпкп. 180 
1016. Знахар — пів хлоп, пів 

жінки. 180 

1017. Як знахар передає свою 
науку.186—187 

1018. Як чорти рознесли парпя 187 
1019. Чоловік, що хотів бути 

знахором. 188 
1020. Кандидат на знахаря . 188 — 190 
1021. Стрільба від злого духа 190 
1022. Стрілець замовляє зві¬ 

рину .190-191 

1023. Стрілець пе дозваляє 
бити звірину .... 191 

1024. Стр'лець — знахар . .191 — 192 
1025. Стрілець-зпахар із Ко¬ 

лінок . 192 

1026. Гуцул згадує, що дома 
діє ся. 192 

1027. Гуцул кидає з землі 
кілок у дірку в бапи . 192 

1028. Ііан і майстер мають 
чортів.192 - 193 

1029. Як майстер заложує 
будинок. 193 
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стор. 

1030. Родина дуріє в новій 
хаті.193—194 

1031. Майстер — знахар . . 194 
1032. Дудар має чорта . . . 194 
1033. Музика — чарівиик . 194-195 
1034. Два музики ~ чарівники 195 
1035. Як знахар замовив 

скрипку. 195 
1036. Чарівник і гончар . . 195—196 
1037. Як кобила на церкву 

їхала. 196 
1038. Знахар на Дихтинци . 196 
1039. Вояк — знахар . . . 196—197 
1040. Нодорожний знахар . 197 
1041. Лісничий промовляє від 

гадюк. 197 
1042. Чоловік їсть вужа . . 197 
1043. До ворожбита в справі 

процесу. 197 
1044. Молодий ворожбит . . 198 
1045. Кума поїдає кури . . 198 
1046. Знахар посилає гадину 

на черешню. 198 
1047. Зачарована горівка . . 198 
1048. Гуцул добуває горівку 

з кіпця ...... 198 — 199 
1049. Замість молока кров . 199 
1050. Гупул добуває молока 

ножиком. 199 — 200 
1051. Клопоти з коровами . 200—201 
1052. Знахар Комісарюк з 

Обертина. 201 — 202 
1053. Знахар у ІІетрашах . 202 
1054. Чарівник посилає мпши 202 
1055. Знахар посилає миши . 202 
1056. Мельник карає злодія 

щурами. 202 
1057. Знахар перевозить щурі 202—203 
1058. Млпнський камінь су- 

неть ся за дідом . . 203 
1059. Знахар із Поточпск . 203 
1060. Мельник мстить ся ми¬ 

шами . 203 — 204 
1061. Чоловік ссилає на пана 

вуши. 204 
1062. Знахар посилає жабу . 204 
1063. Як ворожбит прикликав 

чарівниці. 204 

стор. 

1064. Швидкий челядник . . 204—205 
1065. Як дячок умер із пере¬ 

ляку . 205 
1066. Тяжка смерть . . . . 205 - 208 
1067. Чудесні лікарі .... 208 
1068. Знахар відводить очи . 208—213 
1069. В чім буває щастє . . 213-218 

XVI. Хмарники. 

1070. Палиця від хмар . . . 219 
1071. Прут до відгонюваня 

хмар. 219 
1072. Дзвін у ІІідвербцях . 219 
1073. Градобур. 220 
1074. Хмарник півнає по зві- 

здах . 220 
1075. Хмарники природжені 

і вчені .. 220 
1076. Незручний градобур . 220 
1077. Фірман — хмарник . 220 — 221 
1078. Град у дуброві . . . 221 
1079. Хмарник у Семаківцях 221 — 222 
1080. Град нищить війтове 

поле. 222 
1081. Хмарник у Голоскові . 222—223 
1082. Піп — хмарник . . . 223 
1083. Польський кзьондз від¬ 

вертає хмару .... 223 
1084. Два хмарники .... 223—224 
1085. Град не бє всюди . . 224 
1086. Чорти і грішники но¬ 

сять град міхамл . . . 224 

XVII. Інклюзники. 

1087. Як робить ся інклюз . 225 
1088. Які гроші тягне інклюз 225 
1089. Як дістати інклюза . 225 
1090. Як Жидівка надавала 

іпклюзп. 225 226 
1091. Як пізнати і зловити 

інклюза. 226 
1092. Іпклюз зроблений не¬ 

шкідливим . 22б 
1093. Інклюз із хрестиком . 226-227 
1*094. Інклюз в Олїєві . . . 227 
1095. Як чоловік знайшов 

інклюза. 227 
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* стор. стор. 

1090. Рада, щоб інклюз не 1127. Ямка на місци скарбу 236 

тягав гроші. 227 1128. Чбрт у виді пса сте- 

1097. Інклюз притягає гроші 227 реже скарбу . . . . 236-237 

1098. Інклюз тлгне гроші 3 1129. Білий кінь на місци 
ременя . . . 227—228 гроший . 237 

1099. Намість грошей — два 1130. Гроші викидають феник 237 
дурні гроші . . . . 228 1131. Скарб у бзинї .... 237 

1100. Як гроші знпклп . . . 228 1132. Жінка вилить на Ве- 

1101. Гроші утікають . . . 228 ликдепь горючі гроші 237 

1102. Інклюз утікає з кулака 228 1133. Замість жита — скарб 237—238 

ПОЗ. Іпклюз утікає з ременя 229 1134. Гроші у виді когута . 238 

1104. Інклюз в лейбику . . 229 1135. Бапячки з золотом . . 238 

1105. Старший інклюз . . . 229 1136. Закляті гроші . . . . 238-239 

1100. Чоловік кидає інклюза 1137. Чоловік* кидає черевик 
батогом . 229 па гроші . 239 

1107. Інклюз котить ся до- 1138. Гроші за хатою . . . 239 
рогою в Далешеві . . 229—230 1139. Скарб, викопаний в 

1108. Перстень — інклюзом . 230 Чернелици . 239—240 

1109. Двайцять крейцарів ін- 1140. Три копають гроші . . 240 

клюзом. 230 1141. Чорт каже віднести ви- 

1110. Чоловік віддає гроші, копані гроші . . . . 241 
притягнені інклюзом . 230-231 1142. Година вимирає через 

1111. Інклюз тягне гроші 3 гроші.. 241 
замкненого стола . . 231 1143. Гроші ходять попід 

вікна. 241 

XVIII. Закопані скарби. 
1144. 
1145. 

Гроші у виді кози . . 
Скарб свище . . . . 

241 — 242 
242 

1112. Як горять гроші . . . 232 1146. Скарб у пасіці . . . 242 

1113. Як горять гроші і коли 232 1147. Страх кидає мішок зо- 
243 1114. Коли горять гроші . . 232 лота з поду . , 

1115. Скарб жадає жертви . 232-233 1148. Запропащений скарб . 243 

1110. Могильні скарби . . . 233 1149. Хлоп ошукує чорта . 243—244 

1117. Цвіт папороти . . . 233-234 1150. Як чорт дав бідному 
1118. Що робити, як гроші гроші . 244 

горять . 234 1151. Дідько пильнує грошин 244 

1119. Скарб треба перетре- 1152. Заклятий льох .... 245 
стити . 234 1153. Чорт не дає гроший, 

1120. Як можна взяти зако- доки не виповнено умови 245 
пані гроші . 235 1154. Син вигребує вакляті 

1121. Хто може взяти зако- батьком гроші . . . . 245—246 
пані гроші. 235 1155. Чорт приносить закляті 

1122. Як чоловік дістав гро¬ 
ші, що горіли .... 
Чупер виратовує чо- 

235 1156. 
гроші . 
Бідний дістає закляті 

246 

1123. гроші . 246—247 

ловіка. 235—236 1157. Чорт приносить закляті 
1124. Гроші проти хати . . 236 гроші в кітлї .... 247-248 

1125. Горіючі гроші .... 236 1158. Гроші добуті рукою не- 
1120. Виорані гроші .... 236 біщика ....... 248 
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стор. сТор 
1159. Склеп зі скарбом і чор- 1169. Скарб у млині .... 25 

тами. 248-249 1170. Божевільний через 
1160. Скарб відриває руку . 249 скарби . 25 
1161. Чорти возами гроші 1171. Смерть через викопав 

возять . 249 гроші. 25 
1162. Боїть ся, як чорт ла- 1172. Скарбів не можна на- 

дану. 249 — 250 зад закопувати , . . 25 
1163. Біда через гроші . . 250 
1164. Підкинені гроші . . . 250—251 Додаток. 
1165. Скарб у рові . . . . 251 
1166. Скарби з турецьких 1173. Чорт у хмарах . . . 254 -25 

часів. 251 1174. Домовик не дозваляє на 
1167, Скарб у Чернелидькім потемки годувати дитини 25 

замку . 251 1175. Відьма заставляє дівку 
1168. Комора в Мокринї . . 252 їсти здохлу собаку . . 255- -25 

Паралелі. 257—27 

Біблїоґрафія .261_27 

Друкарська похибка. 27 

Зміст.271-28 
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у сибірських селян: П. Литвпнова-Бартопі, Весільні обряди і звичаї 
у с. Землянці в Чернигівщиш; Програми (вулиця, вечерниці. досвітки, 
складки) . 

Матеріали ДО ткр. етнодьоґії, т. VI. Містить: Хв. Вовк, Вироби передмі- 
кечського типу у неоліт становищах на Україні: М Зубрицький, 
Годівля, купно і продаж овець у Мшанцї; М. Русов, Гончарство у с. 
Опошнї у Полтавщині; М. Русов, Вироби з дерева у е. Групі у 
Полтавщині; М Русов, Гребінництно у с. Групі у Полтавщині: 
Литвинова-Бартош, Олійниця у с Землянці: А. Берете.іьпи... Олійні 
у піші, східній Галичині; М. Шишкевіїч. Виріб олію на Волині в Га¬ 
личині: В. Доманицьквй. Народ, медицина у Ровен пов. М. Динарів. 
Народ, календар Вялуйськего поь. ....... 

Матеріялп ДО укр. етнольоґії, Т. УШ і ЇХ. М стять: Мр. Г. Дитина 
в звичаях і віруваних укр. нареда, том по ..... 

ЗІатерін.ш до укр. етнодьоґії, т. X. Містить: Ф. Вовк. Антропометричні 
досліди українського іаселевн Галич ти, Буковини й Угорщини: М. 
Зубрицький. Верхня вовняна ноша укр -р. нарада в Галичині; В. 
Гиатгок, Бі йківське вес'іло в Мшашш; В. Гнатюк. Весїле в Кересгу- 
рі і,в полуд. Угорщині); Ю. Кміт, Бойківське весїле в Гвіздци; В. 
ЛеютськиЙ. В- йківське весілв в Доброгостові: Др. 3. Кузелн, Бой¬ 
ківське весілв в Лавочпім ......... 

Матеріали до укр. етнольоґії, т XI. Містить: Статі М. Зубі ицького 
про селянські будинки в Мшанци і про ходаки, обув селян Отаро- 
Самб .. пов. та статю А. Онищука: Матеріали до гуцульської 
ДЄ' .. 

Матерія ер етнольоґії, т. XII. Містить: Гаївки. Зібрав В. 
Гнь, . іельозії схопив на фонограф О. Роздоями вий. списав і 
зредагував Ф. Колесса 

Матерінлп до укр. етнольоґії, т. XIII і XIV. 
інсьчих народнїх дум. Серія І—П. Списав 
вав Ф. Колесса, том по .... 

Матеріали ДО укр. етнольоґії, т. XV. Містить: 
календар у Зеленици; Останки первісної культури у Гуцулів: 3 на- 
роднього житя Гуцулів (родині, і хрестини: рекруччина; яв Гуцули 
правують ся: баї її ворошінч Анд. ПІуми-’Яка. й ип.). — В. Дома- 
няцьвого: Народній календар із Волині. — В. Гпатюка: — Купане 
й палене відьм у Галичині ......... 

Мпколаєвнч Я. Опис Канепепького повіту ...... 
Огоновеькпй Ом. Історіія руської літератури, т. IV. (Житвписи і характе¬ 

рі,стики українських етнографів) . . 
Олехновпч Б. Раси Еврош: і їх і. тпогані взаємини ..... 
ОііИіцук Аит. Останки первісної культури у Гуцулів. 
Охримовнч В. Останки комунізму у Бойків ... . . 
Руська історична бібліотека, т. XIX. Праві Ю. Целевича про опришків 
Томашівський Ст. Причинки до дізнанн етпоїр. теріторії Угор. Руси 

тепер і даьнтйше ........ 
„ , Угор. Русина к світ, і мадяр. 
„ , Етнографічна карта Угорської 

Франки Ів. Жіноча неволя в народних піснях 
. В;»| лаам і Иоасаф, ет.арохрист. роман 
я „ Наші коляди ..... 
„ „ Лукіян Кобилиця .... 
„ „ Наливайко в мідянім биці. Причинок до історії легенди 
„ „ Пісня про Правду і Неправду, . . . . 
я „ Притча про сліпця і хроман. 
„ „ Слово про збурене пекла . 
„ „ Козак Плахта ......... 
„ „ Слово о Лазареві воскресеніи ..... 
„ „ До історії українського ьертепа XVIII в. 
„ ,. Нові матеріали до історії українського вертепа 
,, „ Студії над пароднїми піснями ..... 

Широцькші Коеть. Надгробні хрести на Україні 
ІЦербаковеький Вадим. Деревлииі церкви на У країні і їх типи 
ІЦурат Василь. Увільнене злочинця дівчиною в Бродах 1727 р. 
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Містить: Мельодії укра- 
по фонографу і зредату- 

А. Онищука: Народний 
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Ціна тому 3 корони. 


